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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats handlar om hur frontpersonal i tjänsteföretag upplever empowerment.  

Konkurrensen för företag i dagens samhälle blir allt hårdare, vilket gör att de måste hitta ett 

sätt att skilja sig från konkurrenterna. Service har blivit ett sätt att konkurrera. 

Frontpersonalens kompetens och förmåga att erbjuda en bra service är en avgörande faktor då 

företagets framgång skall mätas.  

Empowerment inom företag används som ett verktyg för att skapa motivation och 

tillfredställelse för personalen på arbetsplatsen. Ett företag kan med hjälp av empowerment 

skapa frihet och möjligheter för personalen att agera efter eget förstånd och omdöme. Genom 

att låta personalen ta del av makten i företaget kan servicekvalitén förbättras eftersom att 

personalen ges frihet och möjlighet att handla. För att lyckas med detta bör företag se till 

vikten av att utbilda, utveckla och motivera sin personal så att de känner sig säkra i 

servicemötet. Empowerment kan existera i olika hög grad och i olika dimensioner beroende 

på uppgifternas variation eller standardisering. I en standardiserad verksamhet ges inte lika 

mycket utrymme för empowerment.  

Empowerment har både för- och nackdelar som kan påverka så väl personalens som företagets 

resultat och välmående. För att empowerment ska existera på ett lyckat sätt är det viktigt att se 

till hur frontpersonalen upplever det ansvar och befogenheter som ledningen ger dem.  

Med detta som bakgrund har vi med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod intervjuat åtta 

respondenter i två tjänsteföretag där empowerment existerar i olika grader. Ett 

hermeneutisktangreppsätt och därmed ha en intensiv undersökningsutformning präglar 

uppsatsen eftersom intresset ligger i att gå på djupet i undersökningen och studera den 

enskilda individens uppfattning.  

Vi har utgått från problemformuleringen; ”Hur upplever frontpersonalen i tjänsteföretag 

empowerment?” 

Uppsatsens syfte är således att jämföra hur empowerment påverkar frontpersonal i 

tjänsteföretag, för att se om det finns likheter och skillnader i hur frontpersonalen upplever 

empowerment beroende på graden av standardisering i företaget.  

Vi har sammanfattat våra slutsatser i tre huvudpunkter.  

 Empowerment har både positiva och negativa effekter som kan existera 

samtidigt 

 Upplevelsen av empowerment är beroende av tillit och trygghet på 

arbetsplatsen 

 Empowerment bör anpassas till verksamhetens utformning  

Nyckelord: Empowerment, intern marknadsföring, ansvar, befogenheter, motivation, stress 

och osäkerhet 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This thesis is about how the front-staff in two service companies experience empowerment.  

Competition for business in today's society is becoming increasingly fierce, which means that 

they must find a way to differentiate themselves from competitors. Service has become a way 

to compete. Front-staff competence and ability to offer a good service is a crucial factor when 

the company's success is being measured. 

 

Empowerment in business is used as a tool to create motivation and satisfaction of individuals 

at work. Companies using empowerment can create the freedom and opportunities for 

employees to act at their own intelligence and discretion. By letting staff take advantage of 

leadership power can improve service quality because the staff is given the freedom and 

opportunity to act. To achieve this, companies should look to the need to educate, develop and 

motivate their staff so that they feel confident in meeting service. Empowerment can exist in 

different degrees and in different dimensions depending on the variation and standardization 

of the task. A standardized company is not given as much capacity for empowerment.  

 

Empowerment has both advantages and disadvantages that may affect staff as well as 

company performance and wellbeing. For empowerment to exist in an adequate way, it is 

important to ensure that the front-staff perceive the responsibilities and power that the 

management gives them.  

 

With this as background, we have by means of a qualitative research methodology 

interviewed eight respondents in the two service companies where empowerment exists in 

different degrees. An intense study characterizes the paper, because the interest is to go deep 

in the investigation and study the individual's perception. 

 

The research question is: "How does the front staff in service-oriented companies experience 

empowerment?" 

 

Purpose of this essay is therefore to compare how empowerment affects frontline staff in 

service businesses, to see if there are similarities and differences in how front-staff perceive 

the empowerment, depending on the degree of standardization in the company. 

 

We have summarized our findings in three main points: 

 Empowerment has both positive and negative effects that can exist at the same 

time 

 The experience of empowerment is dependent on trust and security in the 

workplace  

 Empowerment should be adapted to the company  

  

Keywords: Empowerment, internal marketing, responsibility, authority, motivation, stress and 

uncertainty 
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1 INLEDNING  

 

Det första och inledande kapitlet kommer ge en introduktion till det huvudämne som 

uppsatsen avser att behandla. Avsikten med kapitlet är att ge läsaren förståelse för det valda 

ämnet samt att redogöra för uppsatsens problembakgrund, problemformulering och syfte. 

Avslutningsvis kommer vi att beskriva uppsatsens disposition.  

1.1  Problembakgrund 
I dagens allt mer konkurrensutsatta samhälle är det viktigt att försöka tillfredsälla kundernas 

behov och önskemål på ett bättre sätt än konkurrenterna (Kotler et. al 2005). Enligt Grönroos 

(2008) är service ett sätt att skilja sig från konkurrenter. Service är en färskvara som 

produceras i direkt anslutning till kunden (Grönroos, 2008).  För att kunna ge en god service 

fordras att frontpersonalen har de kunskaper och den kompetens som behövs. Det är 

frontpersonalens kompetens och förmåga att ge en god service som får företaget att växa 

(Hanson, 1998). Interaktionen mellan frontpersonalen och kunden är avgörande för hur 

servicen upplevs men även för hur en framtida relation mellan kunden och företaget kommer 

att bli (Armstrong et. al, 2009).  

Ett företags ledning bör se vikten av att utbilda, utveckla och motivera sin frontpersonal för 

att de ska leverera en bra service. Detta kan göras med hjälp av intern marknadsföring 

(Grönroos, 2008). Kotler et. al (2005) beskriver den interna marknadsföringens syfte och 

menar att alla i företaget ska motiveras samt tränas till att få en kundorienterad syn, där 

kundens tillfredställelse står i fokus (Kotler et. al 2005). Om inte frontpersonalen godkänner, 

har rätt kunskaper och kompetenser eller tror på företaget och dess erbjudanden blir det svårt 

för dem att leverera detta ut mot kund (Grönroos, 2008).  

Nära förknippat med intern marknadsföring ligger empowerment som är ett komplext begrepp 

med många definitioner (Grönroos, 2008). Echeverri och Edvardsson (2002) definierar 

empowerment som ”ett tillstånd där personalen upplever känslan av att ha ledningens 

förtroende, makt och befogenheter att agera efter eget förstånd och omdöme” (Echeverri & 

Edvardsson, 2002 s. 348). Grönroos (2008) förklara empowerment genom att företag kan 

skapa frihet och möjligheter för frontpersonalen att handla. Ett företags ledning bör ge 

frontpersonalen förutsättningar att fatta egna beslut och agera fritt för att lösa problem som 

kan uppstå i servicemötet (Grönroos, 2008). Effektiva processer tillsammans med kreativa 

lösningsförslag när problem uppstår bidrar till att kunderna upplever en hög servicekvalitet 

(Ahmed & Rafiq, 2000).  

Savery och Luks (2001) hävdar att meningen med empowerment är att frontpersonalen inom 

företaget ska kunna ta del av makten att leda. Det ska bidra till att företagets prestationer 

förbättras samt att individens egna mål ska kunna förverkligas och utvecklas (Savery & Luks, 

2001). Genom att ta del av makten i fröetaget kan frontpersonalen agera effektivt utan 

långdragna processer för att tillgodose kundernas behov och önskemål (Ahmed & Rafiq, 

2000).  Ett ökat ansvarstagande och mer befogenheter kan medföra att frontpersonalen känner 

högre motivation, tillfredställelse och engagemang i företaget. När frontpersonalen trivs och 

känner tillfredställelse på arbetsplatsen förbättras deras attityder ut mot kunden (Ueno, 2008). 

Empowerment har både för- och nackdelar som påverkar så väl organisationen mål och 

lönsamhet som frontpersonalens tillfredställelse samt välmående på arbetsplatsen (Grönroos, 

2008).  

Empowerment kan ha en avgörande roll i frontpersonalens sätt att bidra till hög 

servicekvalitet och därmed lojala kunder (Ahmed & Rafiq, 2000).  Lojala kunder tillsammans 
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med tillfredställelse hos frontpersonalen bidrar till effektivare processer samt lönsamhet, 

vilket är ett företags slutgilltiga mål (Ueno, 2008). 

1.2 Problemdiskussion 
Långsiktiga och lönsamma kundrelationer är viktigt i dagens hårda konkurrens. Eftersom 

frontpersonalen har direkt kontakt med kunden har de en avgörande roll i servicemötet samt 

när kundrelationer byggs (Armstrong et. al, 2009). Att ge frontpersonalen befogenheter som 

gör att de kan tillmötesgå kundernas behov och önskemål på ett effektivt samt kreativt sätt, 

kan bidra till långsiktiga kundrelationer och där med konkurrensfördelar (Grönroos, 2008). 

Att ge frontpersonalen ansvar och befogenheter har många fördelar och kan påverka 

agerandet ut mot kunden positivt. Empowerment kan få frontpersonalen att känna högre 

motivation, tillfredställelse samt engagemang i företaget när de får mer ansvar och upplever 

att företaget litar på dem. När frontpersonalen trivs och upplever motivation på arbetsplatsen 

förbättras deras attityder ut mot kunden, vilket leder till en god servicekvalitet (Ahmed & 

Rafiq, 2000). Empowerment kan även leda till effektivare beslutsprocesser i och med att 

frontpersonalen får ökade befogenheter samt handlingsutrymme. Kunden kan uppleva en 

högre servicekvalitet då frontpersonalen kan tillmötesgå deras behov och önskemål på ett 

effektivt sätt (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).  

Det behöver nödvändigtvis inte vara så att frontpersonalen upplever en högre motivation och 

tillfredställelse eller ger en bättre service för att empowerment existerar i företaget. När inte 

tydliga riktlinjer finns för vilket agerande som krävs kan frontpersonalen känna sig vilsna och 

övergivna i sitt handlande (Yukl, 2010). Savery och Luks (2001) menar att ökat 

ansvarstagande medför en ökad arbetsbörda och arbetsosäkerhet som kan leda till stress. 

Osäkerhet kan också leda till att frontpersonalen känner att det är svårt att ta viktiga beslut. 

Stress och osäkerhet påverkar individens arbetsinsatser, produktivitet, effektivitet, kvalitet och 

personliga hälsa (Savery & Luks, 2001). Tydliga gränser och riktlinjer för vilka uppgifter och 

befogenheter samt vilken makt och ansvar som frontpersonalen har måste finnas inom ramen 

för empowerment för att resultatet ska bli framgångsrikt (Grönroos, 2002).  

Upplevelsen och utförandet av empowerment kan leda till både negativa och positiva effekter 

för så väl företaget som för individen. Å ena sidan kan empowerment bidra till högre 

tillfredställelse och motivation på arbetsplatsen samt bättre förutsättningar för att tillmötesgå 

behov och önskemål hos kunden (Ueno, 2008). Å andra sidan kan empowerment bidra till att 

frontpersonalen upplever stress och osäkerhet. Om empowerment bidrar till stress och 

osäkerhet påverkar detta i synnerlighet servicemötet samt kundens intryck av företaget 

(Savery & Luks, 2001). Empowerment leder således inte alltid till en ökad servicekvalitet 

utan kan få motsatt effekt. Då empowerment kan existera i olika hög grad beroende på 

huruvida standardiserad företagets verksamhet är (Ueno, 2008), är det betydelsefullt att se till 

hur frontpersonalen upplever empowerment i tjänsteföretag med olika grader av 

empowerment. Upplevelsen av empowerment hos frontpersonalen är därför viktigt att studera 

för att förstå hur det påverkar individen samt servicemötet ut mot kund.  Detta leder oss fram 

till vald problemformulering:  

1.3Problemformulering 
Hur upplever frontpersonal i tjänsteföretag empowerment? 

1.4 Syftesdiskussion  
Empowerment är ett vagt begrepp som syftar till att ge personalen ansvar och befogenheter. 

Vad som avses med ansvar och befogenheter kan bero på verksamhetens utformning, grad av 

standardisering samt hur ledningen väljer att låta frontpersonalen ta del av makten i företaget.  
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Eftersom att frontpersonalen har direkt kontakt med kunden och därmed inverkan på 

servicekvalitén är det deras upplevelse av empowerment som vi anser är relevant att studera.  

Vi ämnar jämföra två olika tjänsteföretag vars verksamheter skiljer sig åt i graden av 

standardisering. Då empowerment kan existera i olika hög grad beroende på verksamhetens 

utformning och standardisering, tror vi att en jämförelse mellan två tjänsteföretag, på en skala 

mellan två ytterligheter av empowerment, kan ge oss en bild över begreppets komplexitet.  

1.4.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att jämföra hur empowerment påverkar frontpersonal i tjänsteföretag, för 

att se om det finns likheter och skillnader i hur frontpersonalen upplever empowerment 

beroende på företagets standardisering. 

1.5 Disposition 
För att få en övergripande bild samt en förståelse för kopplingen mellan uppsatsens olika 

delar, följer en redogörelse för uppsatsen struktur nedan.  

 

                                                            

 

                     

 

Figur 1: Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 – Inledning: Kapitlet innehåller en introduktion för att ge en grundläggande 

förståelse för uppsatsens val av ämne. En bakgrundsbeskrivning mynnar ut i den 

problemformulering och det syfte som ligger till grund för uppsatsen.  

Kapitel 2 – Teoretisk referensram: Kapitlet innehåller teorier kring vårt valda ämne, 

empowerment. Syftet är att ge läsaren en ökad förståelse för vad som ligger till grund för 

uppsatsens ämne. Vi vill här framhäva grundliga teorier kring service och 

internmarknadsföring för att sedan gå djupare in på empowerment och olika teorier kring 

detta. Vi vill genom tidigare teorier ge stöd åt vår undersökning. 

Kapitel 3 – Metod: Kapitlet innehåller information om hur vi gått tillväga för att samla in 

information till vårt valda ämne och hur detta har hjälpt oss att få svar på vår 

problemställning. Här redogör vi för uppsatsens utformning, val av ansats och enheter, 

datainsamlingsmetod, analysmetod, uppsatsens tillförlitlighet och trovärdighet samt 

metodkritik. Syftet med detta kapitel är att visa de val vi gjort under arbetets gång.  

Kapitel 4 – Resultat och Analys: Kapitlet innehåller en analys av det empiriska resultatet och 

relevanta teorier kring detta. Här presenteras de viktigaste aspekterna som uppkommit i den 

empiriska undersökningen och vävs samman med föregående teorier i analysen. Resultatet 

och analysen ligger tillgrund för de slutsatser som följer i nästa kapitel. 

Kapitel 5 – Diskussion och slutsats: Kapitlet innehåller de slutsatser som har varit av relevans 

för att besvara vår problemformulering. En diskussion över egna åsikter och tankar kring 

slutsatserna kommer även att presenteras.  

  

Kap 1 - Inledning Kap 2 – Teoretisk referensram Kap 3 - Metod 

Kap 4 – Resultat och Analys Kap 5 – Diskussion och Slutsats  
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2 TEORI 
 

Det andra kapitlet avser att presentera den teori som ligger till grund för den teoretiska 

referensramen som används i uppsatsen. Avsikten med detta kapitel är att ge en ökad 

förståelse för huvudämnet samt att stödja och styrka uppsatsens problemformulering, 

undersökning och slutsats.  

2.1 Servicekvalitet och interna relationer 
I dagens allt mer konkurrenskraftiga samhälle är det viktigt att försöka skilja sig från andra 

företag genom att skapa värden och därmed erbjuda kunderna något utöver det vanliga (Kotler 

et. al 2005). Ett bra sätt att skilja sig från konkurrenter och skapa värden är genom service 

(Grönroos, 2008). Service är en färskvara som produceras i direkt anslutning till kunden 

(Doyle & Stern, 2006). Långsiktiga och lönsamma kundrelationer blir avgörande för 

företagets framtid, vilket sätter höga krav på hur relationer uppkommer och hanteras. Att 

behålla redan befintliga kunder är lönsamt för företaget eftersom att det inte går åt lika mycket 

resurser som till att skaffa nya kunder (Grönroos, 2008).  

Gummesson (1995) anser att interaktionen mellan frontpersonalen och kunden är avgörande 

för hur en fortsatt relation kommer att se ut. Servicekvalitén bestäms utav kunden och kan ses 

som en jämförelse mellan förväntningar hos kunden och upplevelsen av det som händer i 

interaktionen med frontpersonalen (Gummeson, 1995). Via extern marknadsföring ger 

företaget en bild av vilka värden och erbjudanden som de levererar. Företaget ger kunden ett 

löfte genom den externa marknadsföringen vilket skapar en förväntning hos kunden. Ett stort 

ansvar ligger hos frontpersonalen eftersom det är deras uppgift att leverera företagets 

erbjudande och leva upp till kunders förväntningar. Det är således betydelsefullt att 

frontpersonalen får den kunskap som behövs för att de ska kunna representera företaget, dess 

image och värderingar ut mot kund (Grönroos, 2008). 

Grönroos (2008) anser att servicekvalitet är inte något bestående utan utvärderas efter varje 

specifik situation samt efter den person som levererar servicen. Detta sätter prov på en jämn 

servicekvalité som inte varierar från gång till gång men också att service är effektiv och 

flexibel för att på så sätt anpassas till den rådande situationen (Grönroos, 2008; Gummeson, 

1995). Genom empowerment får frontpersonalen utrymme för eget agerande och kan på så 

sätt handla effektivt utan långdragna processer för att tillgodose kundernas behov och 

önskemål. Effektiva processer tillsammans med kreativa lösningsförslag när problem uppstår 

bidrar till att kunderna upplever en hög servicekvalitet och kan därmed bli lojala (Ahmed & 

Rafiq, 2000). Ett företags ledning bör ge frontpersonalen stöd och trygghet för att de på ett 

effektivt sätt ska kunna ta ansvar och fatta beslut i ett servicemöte (Armstrong et. al, 2009).   

2.1.1 Ledningens ansvar 

För att empowerment ska kunna existera på ett lyckat sätt i företaget bör det finnas en tydlig 

affärsstrategi som har till avsikt att skapa en överrenskommelse mellan individens och 

organisationens mål (Björk & Ejderholm, 2006). Echeverri och Edvardsson (2002) menar att 

för empowerment ska bli en lyckad process i företaget krävs en god arbetsmiljö samt goda 

interna relationer.  

Grönroos (2008)  visar på tre olika faktorer som är avgörande för frontpersonalens 

möjligheter att handla. Dessa är ledningsstöd, kunskapsstöd och tekniskt stöd. Ledningsstöd 

syftar till att företagets ledning förmedlar den information som frontpersonalen behöver och 

tar över beslutsfattandet i de situationer som kräver det. I övrigt litar företagets ledning på att 

rätt beslut tas av frontpersonalen. Genom att ge kunskapsstöd förses och utbildas 
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frontpersonalen för att få de kunskaper och färdigheter som fordras för att ta rätt beslut i en 

viss situation. Tekniskt stöd innebär att frontpersonalen får den information och de verktyg 

som behövs för att hantera olika situationer. Det kan exempelvis vara stödpersonal, 

stödsystem, tekniskutrustning och databaser (Grönroos, 2008).  

Fjällborg och Heckscher (2006) menar att frontpersonal ständigt måste tränas och utvecklas 

inom kompetens och kunskapsområden som rör verksamheten, service, kommunikation, 

presentation samt teamwork. Ett företags ledning har därmed ett stort ansvar att skapa 

förutsättningar för frontpersonalen genom olika aktiviteter och processer som bidrar till 

kvalitet och den kompetens som behövs (Gummeson, 1995). Detta kan ske med hjälp av 

verktyg inom intern marknadsföring. 

2.1.2 Den interna marknadsföringens roll 

För att den externa marknadsföringen ska bidra till långsiktiga externa kundrelationer krävs 

goda interna relationer, menar Grönroos (2008). På 1970-talet uppkom begreppet intern 

marknadsöring till följd av att företag hade svårt att bibehålla och arbeta fram en bra 

servicekvalitet. Tanken var att företag skulle satsa på personalen för att få dem tillfredställda 

och nöjda. Den nöjda personalen skulle känna trivsel och motivation som i sin tur skulle bidra 

till en högre servicekvalitet ut mot kund (Ahmed & Rafiq, 2000).  

Intern marknadsföring är ett begrepp med många definitioner. Intern marknadsföring syftar 

till att skapa långsiktiga interna relationer i företaget för att det sedan ska generera i externa 

kundrelationer (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Kotler et. al (2005) beskriver den 

interna marknadsföringens syfte och menar att alla i företaget ska motiveras och tränas till att 

ha en kundorienterad syn där kundens tillfredställelse står i fokus.  Grönroos (2008) utvecklar 

detta något genom att säga att den interna marknadsföringens syfte är att skapa interna 

relationer inom företaget, oavsett position, för att personalen ska känna sig motiverad, ha de 

kunskaper och färdigheter som krävs, samt få de stöd de behöver från olika håll i 

organisationen, för att tillhandahålla tjänster och service på ett kundorienterat sätt (Grönroos, 

2008). Berry & Parasuraman (1991) definierar intern marknadsföring enligt följande: 

”Internal marketing is attracting, developing, motivating, and retaining qualified employees 

through job products that satisfy their needs. Internal marketing is the philosophy of treating 

employees as internal customers and it is the strategy of shaping job-products to fit human 

needs”.   

Grönroos (2002) menar att personalen är företagets väsentligaste resurs och att den interna 

marknadsföringen har en viktig roll i att motivera och engagera personalen för att de ska 

trivas och uppleva sitt jobb som tillfredställanden.  Grönroos (2002) anser att idén om intern 

marknadsföring har visat på tre betydelsefulla aspekter gällande personalvård samt 

personalhantering.  

 Personalen utgör ett företags första interna marknad för erbjudanden till den externa 

marknaden. 

 Personalen, funktioner och avdelningar i företaget ska betraktas som interna kunder 

som ska förses med tjänster likt externa kunder. 

 Alla personalrelaterade ansträngningar och processer ska ske målinriktat, aktivt och 

samordnat i företaget, för att sedan påverka den interaktiva marknadsföringen så en 

godare servicekvalitet uppstår. Detta för att öka företagets externa effektivitet.  

Intern marknadsföring innehåller en rad olika aktiviteter vars syfte är att stärka interna 

relationer, arbetsmoral, motivation och bidra till tillfredställelse för personalen på 
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arbetsplatsen. Detta ska i sin tur leda till att personalen blir mer serviceinriktad och 

kundorienterad (Grönroos, 2008; Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).  

Ahmed & Rafiq (2000) skriver att det är svårt att konkret säga vad som samlas under ämnet 

intern marknadsföring. Författarna menar att flera olika aktiviteter och strategier kan tillämpas 

beroende på vad som eftersträvas (Ahmed & Rafiq, 2000). Det som kan sägas är att alla de 

aktiviteter som har till syfte att påverka interna relationer och bidra till ett serviceinriktat och 

kundorienterat arbetssätt är intern marknadsföring (Grönroos, 2008). Till dessa aktiviteter kan 

rekrytering av rätt frontpersonal, utbildning av frontpersonal, intern kommunikation, 

implementering av mål, visioner och affärside, stöd från ledning och spridning av en 

servicekultur höra till (Grönroos, 2008; Gummeson, 2002). Företag bör se vikten av att 

investera i sin personal och genom olika aktiviteter motivera och träna dem till att ge kunden 

en god service och tillfredställer dess behov (Grönroos, 2002). Personal som är motiverad 

presterar oftast mer och ger en bättre service ut mot kund, vilket resulterar i tillfredställda 

kunder som ger mer arbete åt företaget vilket i sin tur leder till högre tillfredställelse och 

engagemang hos personalen (Doyle & Stern, 2006). Den interna marknadsföringens uppgift är 

i korta drag att påverka den interna sektorn i ett företag och skapa en krets av motivation som 

i sin tur ska lyckas skapa positiva energier och attityder i ett företag (Echeverri & Edvardsson, 

2002).  

Att visa tillit och ge ansvar till sin frontpersonal är viktigt för att de ska känna motivation och 

tillfredställelse (Grönroos, 2002, Echeverri & Edvardsson, 2002, Savery & Luks, 2001, 

Ahmed & Rafiq ,2000). Genom att ge frontpersonalen ansvar, befogenheter och möjligheten 

att agera kan fördelar uppkomma och bidra till att frontpersonalen blir engagerad men också 

att kundens behov och önskemål tillfredställs på ett effektivt sätt, vilket kan ge 

konkurrensfördelar. Grönroos (2002), Echeverri och Edvardsson (2002), Savery och Luks 

(2001) och Ahmed och Rafiq (2000) benämner detta empowerment.  

2.2 Empowerment  
Empowerment växte fram under 1960-talet och är ett begrepp som återfinns i olika 

organisationer inom psykologi, religion, sjukvård och management (Bartunek & Spreitzer, 

2006). Begreppet empowerment är komplext och det finns en rad olika definitioner och 

betydelser. Echeverri och Edvardsson (2002) beskriver empowerment som ett tillstånd där 

frontpersonalen upplever känslan av att ha ledningens förtroende, makt och befogenheter att 

agera efter eget förstånd och omdöme (Echeverri & Edvardsson, 2002 s. 348). 

 

Savery och Luks (2001), Ahmed & Rafiq (2000) och Grönroos (2002)  menar att 

empowerment handlar om att dela på makten i företaget och på så sätt ge mer ansvar och 

befogenheter till frontpersonalen. Att skapa ett lyckat sätt att använda empowerment bidrar till 

att frontpersonalen blir motiverad och upplever en tillfredställelse på arbetsplatsen som i sin 

tur kan leda till en förbättrad servicekvalitet och nöjda kunder. Att skapa nöjda kunder kan 

leda till långsiktiga och lönsamma kundrelationer. Eftersom att handeln präglas av en hård 

konkurrens kan empowering av frontpersonalen leda till konkurrensfördelar (Grönroos, 2002), 

då frontpersonalen på ett mer effektivt och kreativt sätt kan tillmötesgå kundens behov och 

önskemål (Björk & Ejderholm 2006). Målet med empowerment är att både individen och 

organisationens förmågor och prestationer ska utvecklas samt förbättras och att det i sin tur 

ska leda till en god servicekvalitet (Savery & Luks, 2001).  

 

2.2.1Intern marknadsföring och empowerment  

Ahmed och Rafiq (2000) beskriver vilken inverkan intern marknadsföring samt empowerment 

har på kundernas tillfredställelse och visar detta med hjälp av figuren nedan.  
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Figur 2: Hur empowerment och intern marknadsföring leder till kundtillfredsställelse (Ahmed 

& Rafiq, 2000 s.231) 

 

Ahmed och Rafiq (2000)  menar att intern marknadsföring har till syfte att bygga goda 

relationer inom företaget och där igenom få frontpersonalen att trivas och känna motivation på 

sitt arbete för att ge en bra service ut mot kund. Med hjälp av intern marknadsföringen förses 

även frontpersonalen med de verktyg, de kunskaper och den information som behövs för att 

ge en god service. Empowerment är en del av den interna marknadsföringen vars syfte är att 

ge personalen ansvar och befogenheter att kunna hantera kundmöten mer effektivt. 

Empowerment har inverkan på företagets servicekvalitet, kundfokus och frontpersonalens 

tillfredställelse på arbetsplatsen (Ahmed & Rafiq, 2000). Intern marknadsföring samt 

empowerment har till avsikt att med hjälp av ett kundorienterat arbetssätt skapa tillväxt och 

lönsamhet. En betydelsefull källa till tillväxt och lönsamhet ligger i att skapa tillfredställda 

kunder som blir lojala företaget. Företag bör därför anamma ett kundorienterat arbetssätt med 

intern marknadsföring och empowerment som grundläggande faktorer för att kunna 

tillfredställa kundens behov och önskemål (Fjällborg & Heckscher, 2006).  

Det finns även olika aspekter av empowerment, dessa kommer att beskrivas nedan.  

2.2.2 Social Empowerment 

Spreitzer (2007) hävdar att social empowerment är processen där frontpersonalen ges 

möjligheter och resurser som behövs för att göra självständiga val som passar den givna 

situationen. Idén och värderingarna i social empowerment är de samma som i demokrati, där 

alla i företaget ges makt och förutsättningar att påverka (Spreitzer, 2007). Syftet är att 

decentralisera makten från företagets ledning genom hela organisationen till frontpersonalen. 

Ett företags ledning ska inte ha makt över frontpersonalen utan makt tillsammans med eller 

makt genom personalen. Att fördela makten till frontpersonalen inom företaget bidrar till att 

de känner sig mer delaktiga och får ett större ansvar (Eylon, 1998).  

Genom att sprida viktig information, tillgodose frontpersonalen med relevanta kunskaper samt 

ge dem möjligheterna att ta ansvar och beslut bidrar till att frontpersonalen får ta del av 
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makten i företaget och på så sätt känna sig delaktiga (Eylon, 1998). Lawler (1986) menar att 

om frontpersonalen får ta del av makten underlättar det arbetet för företagets ledning på flera 

olika områden och nivåer. Om mer makt, befogenheter och ansvar ges till frontpersonalen 

effektiviseras också arbetsprocesser eftersom att exempelvis kundrelaterade problem kan 

lösas utan ledningens inblandning.  Ett företags ledning får på så sätt mer tid att ägna åt andra 

typer av aktiviteter (Lawler, 1986).  

Rothstein (1995) menar att en viktig faktor inom social empowerment är tillit inom företaget. 

Utan tillit i organisationen kan inte framgångsrika och effektiva relationer skapas.  

Andra viktiga faktorer som påverkar effektiviteten av empowerment är involvering i 

arbetsprocesser och beslut, påverkan på attityder samt graden av frontpersonalens hängivenhet 

(Long, 1996). Lashley (1999) menar att empowerment kan förekomma i olika dimensioner. 

Genom dessa bestämmer ledningen inom vilka gränser frontpersonalen har möjligheter att 

handla.  

 Uppgiftens vidd – antingen kan frontpersonalen i låg eller hög grad påverka uppgiften 

i sig. 

 Fördelning av arbetsuppgifter – frontpersonalen ber antingen om tillstånd att utföra 

uppgiften eller har fullt ansvar och styr sig själv 

 Makt – frontpersonalen påverkar sina egna arbetsuppgifter eller har möjlighet att 

påverka uppgifter högre upp i hierarkin 

 Engagemang och förpliktelser – lågt eller högt, beräknande eller moraliskt 

 Kultur – kontrollerande kultur eller tillitsfull kultur 

 

2.2.3 Psykologisk empowerment  

Conger och Kanungo (1988)  menar  att alla människor har psykologiska behov som behöver 

uppfyllas. Det kan vara behov som bland annat är kopplade till arbetet i form av kontroll, 

bekräftelse eller makt. Psykologisk empowerment fokuserar på hur frontpersonalen uppfattar 

sitt jobb och hur detta påverkar känslan av att bidra med något till företaget eller samhället 

(Conger & Kanungo, 1988). Enligt Yukl och Becker (2006) påverkar psykologisk 

empowerment frontpersonalens möjlighet att utveckla arbetsroller, påverka viktiga beslut och 

åstadkomma ett meningsfult arbete. Syftet med psykologisk empowerment är att motivera 

arbetarna och få dem positivt inställda till de uppgifter de ställs inför. Även fast 

frontpersonalen i själva verket inte har makt eller kan påverka i så stor grad är intentionen 

ändå att frontpersonalen ska uppleva att så är fallet (Yukl & Becker, 2006). 

Psykologisk empowerment består av fyra parametrar där individens förhållande till arbetet 

synliggörs. Dessa fyra är mening, kompetens, valmöjlighet samt påverkan. Genom de fyra 

parametrarna motiveras frontpersonalen till att göra ett bra jobb och utveckla sin roll på 

arbetsplatsen (Yukl & Becker, 2006).  

 Mening – att se en mening med det arbete som ska utföras är den drivande faktorn för 

empowerment. Individens eget syfte och mål ska således utvecklas i takt med 

uppgiften och företagets syfte och mål för att få ett effektivt utfall.  

 Kompetens – i vilken grad individen kan utföra uppgiften på ett skicklighet sätt. 

Kompetens syftar även till i vilken mån individen tror att den kan utföra uppgiften på 

ett skickligt sätt. För att frontpersonalen ska utvecklas och tro på sig själv krävs stöd 

och resurser från ledningen. 
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 Valmöjlighet – att ta ansvar för sina handlingar och val samt att vara 

självbestämmande. Frontpersonalen känner att de själva har valmöjligheten att 

bestämma och fatta beslut som har med relevanta aktiviteter att göra. 

 Påverkan – i vilken grad individen kan påverka och göra skillnad i avseende att uppnå 

uppgiften. Frontpersonalens känner att de kan påveraka beslut, resultat och aktiviteter 

inom olika organisatoriska nivåer. 

Yukl och Becker (2006) menar att verksamheter som kräver standardisering och rutin inte ger 

stort utrymme för empowerment. Extra viktigt är att frontpersonalen ändå känner sig 

inkluderad och delaktig i arbetet inom de ramar som ger utrymme för ansvar och befogenheter 

(Yukl & Becker, 2006).  

2.2.4 Olika grader av empowerment  

Ueno (2008) talar om olika grader av empowerment. Författaren delar in empowerment i en 

hög, mellan och låg grad av empowerment. Till en hög grad av empowerment räknas 

organisationer exempelvis inom sjukvård, konsultbyråer, mäklare och arkitektbyråer. Det är 

organisationer som i hög grad måste se till kundens individuella behov då deras problem är 

komplexa och varierande. Servicen kan inte vara standardiserad och frontpersonalen måste 

ges utrymme att agera fritt för att lösa kundens problem. En låg grad av empowerment 

förekommer i exempelvis snabbmatskedjor där interaktionen med kunden inte är långvarig, 

servicen är standardiserad och kundernas behov samt önskemål inte är speciellt varierande. 

Mitt i mellan de båda typerna av empowerment ligger två typer av organisationer. Författaren 

kallar dessa för mass-service organisationer och teknologiska-services organisationer. Olika 

organisationer kan ligga mer åt en hög grad av empowerment eller åt en låg grad av 

empowerment. Mass-service organisationer är delvis standardiserad men ett visst utrymme 

måste ges till frontpersonalen för att tillgodose kundens behov och önskemål samt lösa 

kundrelaterade problem. Till mass-service organisationer hör exempelvis butiker, hotell, 

banker och restauranger. Teknologiska-service organisationer är oftast centrerad till teknologi 

där servicen sker elektroniskt. Det kan exempelvis vara tekniks hjälp över telefon. 

Frontpersonalen måste ha den kunskap som krävs för att tillgodose individuella kundbehov 

trots att interaktionen mellan kunden och frontpersonalen inte är så omfattande (Ueno, 2008). 

Ahmed och Rafiq (2000) menar att olika grader av empowerment behövs beroende på vilken 

komplexitet och variation kundens behov samt uppgiften i sig har. Om rätt grad av 

empowerment existerar i organisationen kan de ge företaget fördelar (Ahmed & Rafiq, 2000).  

2.3 Fördelar och nackdelar med empowerment 
Empowerment har både för- och nackdelar som påverkar så väl individens som företagets 

prestationer och välmående (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).  

2.3.1 Fördelar med empowerment 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) anser att det finns många fördelar med 

empowerment. Empowerment kan gynna både frontpersonalen och företaget. Om företaget 

använder sig av empowerment kan det leda till att frontpersonalen blir nöjd och känner 

tillfredställelse, vilket innebär att sannolikheter till att göra bättre ifrån sig på arbetsplatsen 

ökar (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Grönroos (2008) menar att empowerment leder 

till större arbetsstillfredställelse och självtillfredsställelse detta för att frontpersonalen 

upplever att de har ledningens förtroenden. Motivationen och engagemanget hos 

frontpersonalen kommer att öka då de känner sig speciella och delaktiga i företaget (Sargeant 

& Asif, 1998). Förhoppningsvis leder detta till en minskad personalomsättning samt 

sjukfrånvaro (Grönroos, 2008).  
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Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) är en viktig del inom handeln att skapa 

långsiktiga och lönsamma relationer. En fördel med empowerment är att det skapar 

handlingsfrihet så kundernas behov, önskemål och problem kan åtgärdas snabbare och mer 

kreativt. Med hjälp av intern marknadsföring som syftar till att skapa goda interna relationer 

samt förse frontpersonalen med de hjälpmedel de behöver känner frontpersonalen sig trygga 

och motiverade. Detta leder till att de kan ge en bra service ut mot kund och på så sätt skapa 

långsiktiga externa relationer (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).  

Grönroos (2008) har sammanfattat fördelarna med empowerment under sex punkter: 

 Snabbare och mer omedelbar respons på kundens behov i service processen – När 

interaktioner uppstår som avviker från det normala behöver inte kunden vänta på 

beslut från arbetsledare. Frontpersonalen upplevs som spontan och hjälpsam vilket 

leder till en positiv syn på servicemötet. 

 Snabbare och mer omedelbar respons åt missnöjda kunder – Frontpersonal kan lösa 

problem på plats utan inblandning av högre chefer.  

 Större arbetstillfredsställelse och självtillfredsställelse hos personalen – 

Frontpersonalen känner att de har ledningens förtroende och kan utföra arbetet 

självständigt. 

 Bättre bemötande av kunderna – Frontpersonalen känner en starkare motivation och 

vill hjälpa kunden 

 En värdefull källa till nya idéer i form av frontpersonalen – Frontpersonalen har direkt 

kontakt med kunden och ser de problem samt möjligheter som uppstår i 

servicemötena. Idéer och tankar kring en förbättring kan delges till arbetsledaren.  

 Större potential för positiv word of mouth och ökad kundlojalitet – Frontpersonalen är 

mer benägen att på ett effektivt, kompetent och serviceinriktat sätt tillmötesgå kundens 

behov och önskemål vilket bidrar till att kunden upplever högre servicekvalitet och 

sprider positiv WOM. 

2.3.2  Nackdelar med empowerment 

Trots att fördelarna med empowerment tycks vara många så finns det även nackdelar, anser 

Savery och Luks (2001). Empowerment kan medföra att frontpersonalen upplever att ett 

större ansvarstagande och mer makt vilket bidrar till stress och osäkerhet. Ett ökat 

ansvarstagande kan leda till en förhöjd arbetsbörda och arbetsosäkerhet som kan leda till 

stress. Stress och osäkerhet kan i sin tur påverka servicemötet, arbetsinsatser, produktivitet, 

effektivitet, kvalitet och den frontpersonaliga hälsan (Savery & Luks, 2001).  När inte 

tillräcklig kunskap och kompetens finns för att tillmötesgå behov, önskemål samt problem kan 

service bli både långsam och felaktig. Om kunden får vänta eller upplever att frontpersonalen 

inte är tillräckligt kunnig kan det medför att kunden blir missnöjd och sprider negativ word of 

mouth (Ueno, 2008).  

Ahmed och Rafiq (2000) menar att empowerment kan medföra extra kostnader då högre 

ansvarstagande hos frontpersonalen bidrar till att företaget måste ge dem högre belöningar. 

Om frontpersonalen upplever att de gör ett större arbete utan att få någon form av belöning 

känner de ingen motivation och upplever att arbetsbördan endast blir tyngre utan att de 

egentligen tjänar något på det. Frontpersonalen kan i stället utnyttja befogenheterna och 

makten de fått på negativa sätt. De kan exempelvis bryta vissa regler eller ge gratisprodukter 

(Ahmed & Rafiq, 2000). Lönesystem och belöningar bör öka i takt med frontpersonalens 

ansvarstagande för att empowerment ska få ett positivt utfall vilket bidrar till extra kostnader 

för företaget (Björk & Ejderholm, 2006).  
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Bowen och Lawler (1992) identifierar de kostnader som kan uppstå om empowerment inte 

implementerats på rätt sätt i företaget: 

 Stora kostnader i urval och utbildningsprocesser – ju större fokus som ligger på att ge 

frontpersonalen befogenheter och makt desto större krav ställs på vilka dessa personer 

är och hur de utbildas. Att lägga ner mycket tid på att anställa rätt personer samt att ge 

dem den utbildning och utveckling de behöver är kostsamt.  

 Högre arbetskrafts kostnader – empowerment förutsätter att företaget investerar i 

frontpersonalens utbildning och utveckling. För att det ska vara lönsamt för företaget 

att göra det fodras att frontpersonalen stannar kvar i företaget och inte byter företag.  

 Långsammare och ojämn service – kunder värdesätter en effektiv service där de vet 

vad som väntas. Om inga riktlinjer finns för hur servicen ska levereras kan det både gå 

långsamt och servicekvalitén kan vara beroende från person till person. 

 Förmåner till vissa kunder – om inte alla kunder behandlas på samma sätt utan att 

någon kund behandlas på ett mer förmånligt sätt kan detta bidra till att andra kunder 

känner sig kränkta. 

 Gratisprodukter och felaktiga beslut – att ha kunder som bryter reglarna och hittar på 

egna kreativa lösningar är kostsamt för företaget. Att ge bort gratisprodukter 

förutsätter inte en större kundlojalitet och blir därför kostsamt för företaget.  

Tydliga gränser och riktlinjer för vilka uppgifter och befogenheter samt vilken makt och 

ansvar som frontpersonalen har måste finnas inom ramen för empowerment för att inte skapa 

osäkerhet och stress (Grönroos, 2008).  

2.4 Summering av teoretisk referensram  
Empowerment är ett komplext begrepp med många definitioner därför behöver vi sätta in 

begreppet i det sammanhang som hjälper oss att besvara vår problemformulering. Vi har valt 

att redogöra för kopplingen mellan intern marknadsföring och empowerment samt vilken 

inverkan det har på servicekvalitén. Den interna marknadsföringen och empowerment ser vi 

som två faktorer som har en avgörande funktion för hur frontpersonalen trivs och upplever sin 

arbetsplats. Eftersom att frontpersonalen har direkt kontakt med kunden är de deras 

upplevelse av empowerment som vi anser är intressant att studera. Det är frontpersonalens 

upplevelse och agerande av empowerment som leder till en god servicekvalitet och påverkar 

relationen med kunden. Med hjälp av teorier vill vi se till olika aspekter av empowerment 

samt de för- och nackdelar som kan finnas med empowerment.  

Den teoretiska referensramen tar sin början i en redogörelse över vikten av en god service och 

hur servicekvalitén påverkar externa relationer. Långsiktiga och lönsamma kundrelationer är 

avgörande för företagets fortlevnad i dagens konkurrensutsatta samhälle. För att externa 

relationer ska bli långsiktiga och lönsamma behövs goda interna relationer (Kotler et. al 

2005). Genom att se närmare på den interna marknadsföringen och vilka aktiviteter som 

ligger inom ramen för det bildas en förståelse för hur företag kan utbilda och utveckla sin 

frontpersonal till att ge en god service (Grönroos, 2008). För att empowerment ska fungera i 

ett företag anser vi att kunskap och kompetens krävs. Vi tror även att om frontpersonalen har 

kunskaper och kompetens samt möjligheten att utvecklas så påverkas motivation och 

tillfredställelse på arbetsplatsen. Eftersom både den interna marknadsföringen samt 

empowerment avser att tillföra motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen visar vi med 

hjälp av Ahmed och Rafiqs (2000) modell kopplingarna mellan dessa begrepp och hur de i 

slutändan syftar till att skapa en god servicekvalitet samt kundtillfredsställelse.   
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Teoretiker som bland annat Grönroos (2008), Ahmed och Rafiq (2000), Echeverri och 

Edvardsson (2002) och Savery och Luks (2001) menar att frontpersonalen blir mer engagerad 

då de får befogenheter och ansvar på arbetsplatsen. Empowerment handlar om att dela på 

makten i företaget så att frontpersonalen får mer befogenheter och ansvar. En redogörelse för 

så väl fördelarna som nackdelarna med empowerment utgör en viktig del i den teoretiska 

referensramen. Bland annat Bowen och Lawler (1992), Ahmed och Rafiq (2000), Björk och 

Ejderholm (2006), Savery och Luks (2001) samt Ueno (2008) visar på olika nackdelar som 

kan uppkomma till följd av negativa effekter av empowerment. 

En grundläggande redogörelse för empowerment och olika aspekter av begreppet utgör 

huvuddelen i den teoretiska referensramen. Vi har valt att belysa Lashley (1999) och Ueno 

(2008) syn på empowerment och att det kan existera på olika sätt samt bör anpassas till 

verksamheten. Empowerment kan förekomma på olika sätt och i olika hög grad beroende på 

verksamhetens utformning samt inom vilka ramar ett företags ledning ger frontpersonalen 

möjligheter och resurser att agera (Lashley, 1999, Ueno, 2008).  
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3 METOD 
 

Det tredje kapitlet ger en inblick i de val vi gjort och vilka metoder vi använt för att besvara 

vår problemformulering och vårt syfte. Avsikten med detta kapitel är att ge stöd åt de metoder 

vi valt samt styrka att vår undersökning är tillförlitlig och trovärdig.   

3.1 Uppsatsens angreppsätt och utformning 
För att forskningen ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt och sanningsenligt sätt krävs en 

förståelse för olika vetenskapliga förhållningssätt. De två vanligaste förhållningsätten då en 

forskningsrapport ska genomföras är positivism och hermeneutik. Positivistisktangreppsätt 

har till avsikt att generalisera. Undersökningen bör innefattas av stora populationer vilket 

bidrar till att undersökningsmetoden blir kvantitativ. Enligt positivistiskangreppsätt ska 

vetenskapen kunna mätas och vara logiskt korrekt, det finns inget utrymme för tolkning utan 

allt ska ses för vad det är. Hermeneutisktangreppsätt är positivismens motsats och kan 

översättas med tolkningslära. Fokus ligger på hur enskilda människor uppfattar och tolkar 

världen (Patel & Davidson, 2003).  

En forskningsrapport kan förväntas vara extensiv och därmed gå på bredden, likt ett 

positivistisktangreppsätt eller vara intensiv och gå på djupet, likt ett 

hermeneutisktangreppsätt. Bredd ser till hur många enheter som ingår i undersökningen och 

djup har till avsikt att belysa hur mycket information varje enhet beräknas ge (Jacobsen, 

2002). 

I vår uppsats har vi till avsikt att använda ett hermeneutisktangreppsätt och därmed ha en 

intensiv undersökningsutformning, för att studera hur den enskilde individen upplever 

empowerment. Patel och Davidson (2003) menar att ett hermeneutisktangreppsätt präglas utav 

en kvalitativ undersökningsmetod som har till avsikt att gå på djupet i undersökningen. Vår 

mening är att studera, tolka och förstå ett fåtal enheter och påvisa hur dessa människor 

uppfattar världen (Patel & Davidson, 2003), eller i detta fall hur en enskild individ i 

frontpersonalen uppfattar empowerment.  

3.1.1 Val av ansats 

Enligt Jacobsen (2002) och Patel och Davidson (2003) finns två förhållningssätt som 

forskaren har för att relatera teori och empiri, antingen deduktivt eller induktivt. En forskare 

som arbetar induktivt går från empiri till teori och inleder forskningen utan särskilda 

förkunskaper. Syftet är att forskaren inte ska ha färgats av redan befintlig teori utan med ett 

öppet sinne och utan förväntningar samla in data om verkligheten i sig (Jacobsen, 2002).  

Vår uppsats kommer inte att utgå från en induktivansats utan från en deduktivansats. Den 

deduktiva ansatsen går från teori till empiri och utgår från att det är bättre att ha vissa 

förväntningar och förkunskaper då en undersökning genomförs (Jacobsen, 2002). Vi har valt 

att läsa redan befintlig teori inom de områden som vi finner relevanta, därefter har 

undersökningen genomförts för att sedan analyseras med den befintliga teorin. Att ha 

förkunskaper inom området har hjälpt oss att formulera de frågor som ligger till grund för 

undersökningen samt att få en ökad förståelse för det valda ämnet vilket har hjälpt oss i mötet 

med intervjuobjekten. Jacobsen (2002) menar att en fördel med den deduktiva ansatsen är just 

att en väl utformad intervjuguide kan ge en bra grund och struktur till arbetet. En annan fördel 

med den deduktiva ansatsen är att objektiviteten i forskningen stärks då utgångspunkten ligger 

i befintlig teori (Patel & Davidson, 2003).  

Det finns kritik till den deduktiva ansatsen som är värd att påvisa. Jacobsen (2002) menar att 

forskaren enbart letar efter den fakta och information som ger stöd åt de förväntningar som 
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ligger tillgrund för undersökningen från början och därför färgas resultatet och blir 

självuppfyllande. Viktig information kan förbigås då man utgår från konkreta förväntningar. 

Trots nackdelar med den deduktiva ansatsen har vi ändå valt att tillämpa denna 

datainsamlingsmetod eftersom vi anser att det är viktigt att ha förkunskaper inom det valda 

området. Eftersom att våra förkunskaper kring empowerment inte var stora ansåg vi att det var 

nödvändigt att först läsa och skapa sig en förståelse kring begreppet. Genom att ha kunskap 

och vara insatt i valt område tror vi att resultatet blir bättre eftersom att intervjuunderlaget kan 

formas på ett mer medvetet sätt samt att det blir lättare att ställa följdfrågor till 

intervjuobjekten.  

3.1.2 Val av undersökningsmetod 

De två metoder som används för att samla in empirisk data är kvalitativ respektive kvantitativ 

metod. Den kvalitativa metoden syftar till att gå på djupet och undersöka ett fåtal enheter som 

ger personliga svar och den kvantitativa metoden syftar till att undersöka många enheter och 

mäta relativt ytliga och enkla förhållanden. Vilken metod som används styrs av den valda 

problemställningen. En studie som har till avsikt att vara explorativ, vilket är denna studies 

avsikt, kräver således en metod som framhäver nyanser, går på djupet och är öppen för 

oväntade förhållanden. En testande problemställning går istället på bredden och har till syfte 

att se omfånget, utsträckningen eller frekvensen av ett problem (Jacobsen, 2002).  

Den kvantitativa metoden ämnar undersöka numeriska relationer mellan två eller flera 

mätbara egenskaper. Undersökningsmetoden har till avsikt att främst presentera något med 

hjälp av siffror och framhåller hur mycket eller hur många det finns av något (Hartman, 

2004). Kvantitativ metod används främst då forskaren ska sammanföra någon form av 

statistik och undersökningen kan ske med hjälp av exempelvis enkätundersökningar med 

förutbestämda och standardiserade svarsalternativ. Den kvantitativa metoden har en hög 

extern giltighet och resultatet kan generaliseras (Jacobsen, 2002). Vi har valt att inte använda 

denna metod främst på grund av att frågorna är förutbestämda och inte ger utrymme för 

speciellt djupgående svar. Vi har heller inte för aviskt att generalisera resultatet utan gå på 

djupet i undersökningen därför väljer vi att inte använda en kvantitativ undersökningsmetod. 

Vår avsikt med undersökningen är att den ska vara så fri som möjligt och ge utrymme för 

nyanserade svar med följdfrågor om så krävs, därför har vi valt att använda en kvalitativ 

undersökningsmetod. 

Den kvalitativa undersökningsmetoden har till avsikt att belysa vilket värde eller vilken 

mening individen lägger vid en viss företeelse eller händelse. Detta genom att se till hur 

människor upplever och ser på sig själva, relationer till sin omvärld eller till situationer som 

råder (Hartman, 2004). I vår problemformulering framgår tydligt att det är upplevelsen av 

empowerment som ska studeras därför väljer vi en kvalitativ undersökningsmetod. Bryman 

(1997) menar på att kvalitativ metod används för att analysera och beskriva ett visst ämne 

eller beteende hos de eller det som studeras, vilket är vår avsikt att göra. En kvalitativ metod 

är lämpad att använda då vi vill få klarhet i ett begrepp eller ett fenomen som är relativt oklart 

och försöka tolka hur människor upplever detta (Jacobsen, 2002). 

Det finns vissa nackdelar med den kvalitativa metoden. Jacobsen (2002) tar bland annat upp 

nackdelar som att de nyansrika och varierande svaren kan vara svåra att tolka och 

sammanställa. Problem som kan uppstå är att de svar och den fakta som samlas in i 

undersökningen kan färgas av forskaren och intervjuobjektet. Den största nackdelen med en 

kvalitativ metod är att den är resurskrävande vilket gör att endast ett fåtal enheter kan 

intervjuas. Detta innebär vidare att de enheter som ingår i undersökningen måste väljas med 

omsorg och att de måste vara representativa för en större population (Jacobsen, 2002). Trots 
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de nackdelar som finns har vi ändå valt att använda den kvalitativa undersökningsmetoden för 

att fördelar med den väger över nackdelarna. Eftersom att vi vill gå på djupet och studera 

upplevelsen av empowerment hos frontpersonalen lämpar sig den kvalitativa 

undersökningsmetoden.  

Fördelarna med den kvalitativa metoden är att den går på djupet vilket ger en hög intern 

giltighet om det som undersöks. Den kvalitativa metoden ger också utrymme för öppna och 

nyansrika svar, vilket bidrar till att oväntad fakta kan komma fram (Jacobsen, 2002). Vi har 

valt att använda en kvalitativundersökningsmetod då vår avsikt är att få detaljrika och 

uttömmande svar som ger en djupare insyn inom vårt valda område. För att besvara vår 

problemformulering och vårt syfte måste vi få en djupare förståelse för hur individen upplever 

ett visst fenomen, empowerment. Vårt mål med undersökningen är inte att generalisera utan 

att förklara, beskriva och jämföra hur individer upplever att empowerment hjälper dem att 

hantera servicemöten. Med detta som bakgrund valde vi att använda den kvalitativa 

undersökningsmetoden.   

3.2  Urvalsmetod 
Urvalet av enheter har en stor betydelse för undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. 

Det finns vissa kriterier att ta hänsyn till då val av enheter sker. En undersökning kan få olika 

typer av svar beroende på vilka urvalsmetoder som används och vilka enheter som därefter 

väljs. Det är viktigt att se till vilken typ av information som ska samlas in och därefter se till 

vilka enheter som kan bidra med den informationen (Jacobsen, 2002). Urvalsprocessen i 

denna undersökning bestod av två steg. Första urvalet gick ut på att välja två tjänsteföretag 

som var representativa för vårt ändamål och kunde hjälpa oss att få den information vi ville 

ha. Därefter valdes fyra enheter från frontpersonalen i varje verksamhet ut för en öppen 

individuell intervju. 

Urvalsprocesserna bestod i ett ändamålsenligt urval av verksamheter som vi trodde var 

relevanta för vår undersökning (Denscombe, 2009). Vi valde att undersöka två verksamheter 

som vi ansåg hade olika grader av empowerment eftersom vi ville se om det fanns likheter 

och skillnader mellan hur frontpersonalen upplevde empowerment i de båda företagen. De ena 

företaget är snabbmatskedjan Mc Donalds som har en hög grad av standardisering. Det andra 

företaget är Swedbank som är ett företag med olika typer av befattningar som fordrar olika 

typer av ansvar och befogenheter. De ekonomiska rådgivarna inom företaget har uppgifter 

som är varierande från kund till kund och som framför krav på att frontpersonalen innehar 

befogenheter.  

Det tog lång tid innan vi bestämde oss för McDonalds och Swedbank eftersom vi inte från 

början visste vilka två företag som skulle passa bäst till vårt ämne. Vi ville även välja två 

företag som skulle vara kontraster till varandra vad det gäller empowerment. I samband med 

urvalet av tjänsteföretagen uppstod problem. Det var svårt att få företag att ställa upp i 

undersökningen vilket gjorde att urvalet blev begränsat. Vårt mål var att hitta två paradoxer på 

skalan mellan Uenos (2008) definition på en låg och en hög grad av empowerment. Ueno 

(2008) menar att en bank faller inom ramen för mass-service organisationer som ligger mellan 

en hög och en låg grad av empowerment. Trots det har vi ändå valt de ekonomiska rådgivarna 

på Swedbank eftersom att de tillfredställer varierande behov hos kunder och att deras 

arbetsuppgifter kräver en relativt hög grad av empowering. De företag som ställt upp i vår 

undersökning anser vi är ytterst representativa och har hjälpt oss att besvara vår 

problemformulering.  
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3.2.1 Val av verksamheter – Mc Donalds  

Mc Donalds har funnits i Sverige sedan 1973 och är idag Sveriges största snabbmatskedja 

med 222 restauranger runt om i landet. År 2009 hade restaurangen en omsättning på 4,5 

miljarder kronor i omsättning och ett besöksrekord med 428 000 personer varje dag 

(designeborsen.se).    

På hemsidan kan läsas att service präglar verksamhetens synsätt rakt igenom och 

frontpersonalen har till uppgift att göra allt för att få gästen nöjd. Kunden ska sättas i fokus 

och kommer alltid i första hand. Kvalitet, service, renlighet och värde är Mc Donalds 

hörnstenar som ska genomsyra hela verksamheten. Dessa hörnstenar ska följas av alla Mc 

Donalds restauranger världen över, vid alla tidpunkter. Kvalitet är en viktig faktor för Mc 

Donalds verksamhet då allt som utförs i restaurangen ska resultera i kvalitet (McDonalds.se).   

Mc Donalds affärside lyder “Mc Donalds målsättning är att leverera god mat med snabb och 

vänlig service i rena, trevliga lokaler till ett lågt pris”(McDonalds.se). I en snabbmatskedja 

som Mc Donalds är uppgifterna för frontpersonalen standardiserade, interaktionen med 

kunden sker snabbt och är förutsägbara. Enligt Ueno (2008) existerar en låg grad av 

empowerment i denna typ av företag där interaktionen med kunden inte är långvarig, servicen 

är standardiserad och kundernas behov samt önskemål inte är speciellt varierande (Ueno, 

2008). Vi valde att undersöka Mc Donalds just på grund av den standardisering som finns i 

företaget gällande uppgifter och bemötandet av kunder. Vi tyckte också att det var intressant 

med hänsyn till den påtagliga service som präglar verksamheten.   

3.2.2 Swedbank 

Swedbank har funnits sedan 1820 och är idag en av Sveriges största banker med 340 

bankkontor runt om i landet. Swedbank återfinns i 14 länder med 900 kontor och har cirka 9,5 

miljoner privatkunder och 688 000 företagskunder. Bankens vision är att kunna få människor, 

företag och samhällen att växa. Dess syfte är en sund och hållbar ekonomi för de många 

hushållen (Swedbank.se) Swedbanks affärsidé lyder enligt följande; 

“Genom att förstå och agera utifrån sina kunders behov kan Swedbank erbjuda kunderna de 

bästa finansiella lösningarna och där med förbättra deras livskvalitet. På sa vis kan 

Swedbanks marknadsvärde kontinuerligt öka och företaget vara en positiv kraft på 

marknaden” (Swedbank.se) 

Service och att bygga upp förtroende med kunder är två viktiga aspekter hos Swedbank. 

Frontpersonalen måste ha stort fokus på kundens behov och önskemål för att kunna erbjuda 

bästa servicen. Swedbank vill att detta ska återspeglas i deras värdegrund som är enkelhet, 

omtanke och öppenhet. Att bygga ett förtroende med kunden och får den att känna säkerhet är 

grundläggande för företagets fortlevnad. Detta gör företaget med hjälp av personliga möten 

med kunden samt med hjälp av stort fokus på intern marknadsföring. All frontpersonal ska ha 

de kunskaper som behövs för att hjälpa en kund och undersöka varje affär noga 

(Swedbank.se) 

 I en bank kan uppgifterna vara både standardiserade eller variationsrika beroende på vilka 

arbetsuppgifter frontpersonalen har. Denna uppsats avser att belysa ekonomiska rådgivare på 

Swedbank vars roll ligger i att ha en översikt över kundens ekonomi. Ueno (2008) menar att 

en bank ligger inom ramen för mass-service organisationer och där med utgör en mellan grad 

av empowerment. Då det gäller uppgiften i sig finns det en viss standardisering men en hög 

grad av empowerment måste ges till frontpersonalen för att tillmötesgå behov och önskemål 

hos kunden (Ueno, 2008). De ekonomiska rådgivarna på Swedbank valdes av anledningen att 

de har en högre grad av empowerment gällande befogenheter, makt samt variationen på 
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behov, önskemål och uppgiften i sig. Vi anser att de ekonomiska rådgivarna har en relativt 

hög grad av empowerment.  

3.2.2 Val av intervjuobjekt 

I den andra delen av undersökningen valde vi enheter av frontpersonalen i respektive 

verksamhet. Jacobsen (2002) menar att det är svårt att göra ett representativt urval i 

kvalitativa undersökningar eftersom att det är så få enheter som undersöks. Avsikten med 

kvalitativa metoder är inte att generalisera utan att se det unika (Jacobsen, 2002). Vi ville 

försöka få en viss bredd och variation på de enheter som intervjuats samtidigt som vi ville få 

fram god och riktig information. Vi valde därför att använda bredd- och variationskriteriet 

samt informationskriteriet som urvalsmetod. Att använda informationskriteriet som 

urvalsmetod är svårt eftersom att vi då måste veta något om hur goda informationskällor 

enheterna som valts är (Jacobsen, 2002). Genom att se till att intervjuobjekten har arbetet i 

verksamheten i ett visst antal år, minst två år, tror vi att de kan ge oss den information som är 

relevant för vår undersökning.  

Engagemanget för undersökningen var inte speciellt stor bland frontpersonalen i de båda 

företagen. Det var fyra intervjuobjekt från respektive tjänsteföretag. Vi hade gärna sätt att det 

hade ingått minst två personer till från varje tjänsteföretag eftersom att det hade ökat 

tillförlitligheten. Det låga engagemanget tror vi beror på att frontpersonalen var tvungna att 

medverka på sin fritid. Det hade även varit intressant att undersöka ytterligare två företag, där 

empowerment existerar antingen i hög grad eller i låg grad, för att se om det hade påverkat 

resultatet. Tyvärr fanns inte tillräckligt med resurser för att utföra det i denna undersökning.  

Ett medvetet val av enheter med olika variabler som kön och antal arbetade år inom 

verksamheten utgjorde kriteriet för intervjuobjekten. I undersökningen ingick hälften män och 

hälften kvinnor som har arbetet i verksamheten i mer än två år. Att vi tog med variabeln kön 

beror på att kvinnor och män tenderar att svara på olika sätt (Jacobsen, 2009). Vi kommer 

dock inte lägga speciellt stort fokus på att studera olikheter mellan de kvinnliga och manliga 

respondenterna eftersom att skillnaderna inte var påtagligt stora. I det var dock frågor där det 

fanns skillnader mellan könen. Vi kommer inte att skilja svaren åt mellan könen i denna 

undersökning eftersom att vi anser att det inte är avgörande för att besvara 

problemformuleringen. De intervjuobjekt som valts har jobbat i de båda verksamheterna 

under minst två år och har enligt oss bildat sig en uppfattning om verksamheten som kan ge 

oss god och riktig information. Respondenterna som ställt upp i undersökningen har alla varit 

yngre än 30 år, vilket gör att variabeln ålder spelar in och kan påverka undersökningen. 

Variabeln ålder är någonting som vi inte själva har påverkat utan de intervjuobjekt som har 

varit villiga att ställa upp i undersökningen har varit relativt unga.  

Eftersom det är den enskilda individens uppfattning som ska undersökas och alla människor 

är olika samt tenderar att ge olika svar anser vi att dessa kriterier i urvalsmetoden hjälper oss 

att kartlägga detta fenomen (Jacobsen, 2009). För att intervjuobjekten ska svara så 

sanningsenligt och ej vara rädda för att säga vad de tycker kommer de att vara anonyma i 

undersökning. Jacobsen (2002) menar att vissa personer kan uppleva att det känns obehagligt 

att svara sanningsenligt om svaren kan bli kopplade till dem som personer. Vi kommer därför 

inte att publicera namnet på frontpersonalen i de båda verksamheterna utan kalla dem för 

SwedMan 1, McKvinna 2 etc. En kort presentation av intervjuobjekten återfinns nedan. 

3.2.2.1 Intervjuobjekten MC Donalds 

McMan 1 – Är född 1988. Har varit anställd på företaget i åtta år, har arbetet heltid i två och 

ett halvt år. McMan 1 har en gymnasial utbildning med inriktning byggnad och arbetar idag 

som restaurangbiträde samt skiftledare. Intervjun genomfördes tisdag 12 april kl. 14.00-15.00 
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McMan 2 – Är född 1987. Har varit anställd på företaget i tre år, jobbar heltid. McMan 2 har 

en gymnasial utbildning med inriktning barn och fritid och arbetar idag som 

restaurangbiträde. Intervjun genomfördes tisdag 12 april 15.05 – 16.00 

McKvinna 1 – Är född 1990. Har varit anställd på företaget i fem år, har arbetet heltid i tre år. 

McKvinna 1 har gymnasial utbildning med inriktning samhällskunskap och arbetar som 

restaurangbiträde. Intervjun genomfördes måndag 11 april 10.30 – 11.45 

McKvinna 2 – Är född 1987. Har varit anställd på företaget i sex år, har jobbat heltid i tre år 

men är idag endast timanställd. McKvinna 2 studerar idag till Socionom på högskolan och 

arbetar idag som restaurangbiträde samt skiftledare. Intervjun genomfördes måndag 11 april 

12.00- 13.05 

 3.2.2.2 Intervju objekt Swedbank 

SwedMan 1 – Är född 1984. Har varit anställd på företaget i tre år, började först som 

praktikant. SwedMan 1 har en högskoleutbildning som IT ekonom och arbetar idag som 

ekonomisk rådgivare på Swedbank. Intervjun genomfördes torsdagen 14 april 12.00-13.10 

SwedMan 2 – Är född 1986. Har varit anställd på företaget i två år. SwedMan 2 har en 

högskoleutbildning som ekonom och arbetar idag som ekonomiskrådgivare på Swedbank. 

Intervjun genomfördes måndag 18 april 14.30- 15.45 

SwedKvinna 1 – Är född 1987. Har varit anställd på företaget i två år, började först som 

praktikant. SwedKvinna 1 har en gymnasial utbildning inom ekonomi och arbetar idag som 

ekonomiskrådgivare på Swedbank. Intervjun genomfördes torsdagen 14 april 14.00-15.00 

SwedKvinna 2 – Är född 1983. Har varit anställd i företaget i tre år. SwedKvinna 2 har en 

högskoleutbildning som ekonom och arbetar idag som ekonomisk rådgivare på Swedbank. 

Intervjun genomfördes torsdagen 14 april 15.00-16.15 

3.3 Datainsamling  
Empirin bör enligt Jacobsen (2002) uppfylla två krav, den bör vara valid och reliabel. Det 

första kriteriet är att empirin bör vara giltig och relevant, som innebär att vi undersöker det 

som vi avser att undersöka samt att det som undersöks är relevant. Söderlund (2005) menar att 

de frågor som ska ställas till intervjuobjekten bör granskas noggrant så att de täcker de 

variabler som undersökningen avser att mäta.  

Vi har valt att ha en öppen individuell intervju men med en viss grad av strukturering . Vi har 

utgått från redan bestämda frågor men har under intervjuns gång ställt följdfrågor och låtit 

intervjuobjekten prata så självständigt som möjligt. En viss struktur av frågor har dock hjälpt 

oss då data har sammanställts och för att hålla oss inom det ämne vi valt att undersöka 

(Jacobsen, 2009). Det kan finnas risk för att fel personer ingår i undersökningen vilket har 

inverkan på validiteten. Vi har valt att se till variabeln arbetade år inom företaget och vill att 

våra intervjuobjekt minst ska ha arbetet två år. Enligt oss har de intervjuobjekt som 

undersökts bidragit till att empirin blivit valid.  

Det andra kriteriet är att undersökningen bör vara tillförlitlig och trovärdig, det vill säga om 

det är något som påverkat resultatet så att det inte stämmer med verkligheten. Det finns olika 

orsaker som kan påverka resultatet och dess reliabilitet. Det som kan påverka resultatet är 

exempelvis intervjuaren och hur denna inverkar på objektet, miljön som intervjun hålls i och 

sammanställning av det empiriska materialet (Jacobsen, 2009). Vi har reflekterat över dessa 

parametrar och förstår att de kan ha inverkat på resultatet utan att det är vår avsikt. För att 
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undvika att reliabiliteten har vi dock valt att strukturera vår intervju och reflektera över miljön 

som intervjun hållits i.  

3.3.1 Öppen individuellintervju 

Genom öppna individuella intervjuer har vi samlat in det empiriska materialet till vår 

undersökning. Öppen individuell intervju används främst vid en kvalitativ 

undersökningsmetod och lämpar sig bäst då få enheter intervjuas, i detta fall åtta 

intervjuobjekt. Med denna typ av intervju vill man få en djupare förståelse för en viss 

händelse eller ett visst fenomen (Patel & Davidson, 2003). Den öppna individuelle intervju 

används när den enskilda individens upplevelse och tankar kring ett fenomen vill belysas på 

djupet, vilket var vår avsikt att se till. Meningen är att intervju metoden ska vara utforskande 

och att intervjuaren ska vara där för att samspela, lyssna och leda intervjun (Jacobsen, 2009). 

Den öppna individuella intervjun passade in på vår problemformulering och vårt syfte 

gällande vår studie. 

Det första vi gjorde var att ta kontakt med de företag som skulle ingå i undersökning. Vi 

presenterade oss för frontpersonalen på plats och förklarade vad vår uppsats avsåg att 

behandla. Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt att intervjuobjektet förstår syftet 

med undersökningen. Därefter frågade vi om någon i frontpersonalen kunde tänka sig att 

ställa upp i undersökningen. Engagemanget bland frontpersonalen var inte stort men fyra 

personer från respektive företag var villiga att ställa upp. Vi tror att det låga engagemanget 

berodde på att frontpersonalen var tvungna att investera mycket av sin fritid för att hjälpa oss, 

på så sätt var det svårt att hitta fler kandidater till intervjun.  

Samtliga intervjuer genomfördes på stadsbiblioteket i Halmstad. Jacobsen (2002) menar att 

miljön har inverkan på innehållet i intervjun. Vi valde att ha intervjuerna på stadsbiblioteket 

för att det är en neutral plats som samtliga intervjuobjekt var relativt bekant med. Vi valde att 

utföra intervjun ansikte mot ansikte eftersom att det är lättare att bygga ett förtroende med 

intervjupersonen samt att föra ett öppet samtal och ställa följdfrågor. Det blir också lättare att 

avläsa personens reaktioner samt kroppsspråk för att se hur långt och djupt man kan gå 

(Jacobsen, 2009).  Även Frey och Oishi (2003) menar att det blir svårare för den intervjuande 

att ljuga då intervjun sker ansikte mot ansikte och exempelvis inte via telefon. Detta ansåg vi 

var en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom vi ville ha så trovärdiga och ärliga svar som 

möjligt. När vi träffade intervjuobjekten presenterade vi oss samt gav dem en viss inblick i 

vad vårt arbete handlade om. Vi ville inte avslöja för mycket om vår undersökning eftersom 

att för mycket information kan bidra till att intervjuobjektet svarar så som de tror att 

intervjuaren vill att denna ska svara (Jacobsen, 2009). Vi valde därför att i slutet av 

undersökningen för första gången nämna begreppet empowerment och ställde en fråga kring 

begreppet (se fråga 17, Bilaga 1). Det var dock ingen av respondenterna som tidigare varit i 

kontakt med begreppet empowerment. 

För att utforma frågor till undersökningen är det relevant att utgår från tidigare teoretiska 

begrepp och sedan operationalisera dessa (Kvale, 1997). Operationalisera betyder att de 

väsentligaste begreppen lyfts ut ur teorin och görs mätbara. Det blir också tydligare att se 

kopplingar mellan teori och resultat med hjälp av operationalisering (Eliasson, 2006). Med 

hjälp av operationalisering vill vi ta ut de teoretiska begrepp som kan hjälpa oss att genoföra 

studier kring frontpersonalens upplevelse av empowerment. Genom diskussion har vi format 

de frågor som ligger till grund för vår intervjuguide (se Bilaga 1 – Intervjuguide). De frågor 

som ligger till grund för undersökningen har utformats utifrån olika teman – service och 

hantering av externa relationer, upplevelsen av arbetsplatsen, stöd av ledningen, kompetens 

och utbildning, motivation och ansvar, stress och osäkerhet.   
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Tanken med de utformade frågorna var att vi ville få ut så mycket information som möjligt av 

intervjuobjekten och låta dem tala så fritt som möjligt. För att få fram relevant information 

behövdes ändå någon form av strukturering. Intervjun började med enklare frågor som sedan 

ledde intervjuobjektet in på mer specifika och djupa frågor. Patel och Davidsson (2003) kallar 

detta för trattmetoden, där intervjuobjektet först får reflektera fritt och sedan leds in på mer 

specifika frågor. Eftersom vi förde anteckningar samtidigt som intervjun fortgick 

förstrukturerad vi intervjun i viss mån. Vi gjorde det för att data som samlades in inte skulle 

bli för komplex att förstå och sammanställa vilket kan bli fallet om ingen typ av struktur finna 

(Jacobsen, 2009).  

3.4 Analysmetod 
När insamling av data är klar är det enligt Jacobsen (2002) viktigt att förenkla och strukturera 

materialet som samlats in för att få en överblick. Samtidigt som intervjun fortgick fördes 

anteckningar som redan från början följde en viss struktur. Vi utgick från frågorna i 

intervjuguiden och då en följdfråga ställdes antecknades även det. Vi valde att inte spela in 

våra intervjuer eftersom att vi inte ville att våra intervjuobjekt skulle känna sig obekväma 

eller vara rädda för att säga vad de tycker. Enligt Jacobsen (2002) kan det vara till stor fördel 

att spela in intervjuerna för att sedan kunna lyssna på materialet om och om igen. Trots att 

inspelning av materialet kan ha fördelar anser vi att genom de anteckningar som gjordes har vi 

fått med det som är av relevans till vår undersökning. Vi var detaljrika då intervjun 

antecknades och citerade under flera tillfällen våra intervjuobjekt då vi ansåg att de sa något 

tänkvärt.  

Patel och Davidson (2003) menar att det inte finns någon bestämd metod för hur den 

kvalitativa bearbetningen sker. Det är upp till författaren att hitta ett arbetssätt som passar bra 

för att får en läsbar text. Vi har utgått från Jacobsens (2009) tre kriterier för att analysera 

kvalitativ data. Dessa är beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombinationer. 

Vi utgick ifrån dessa för att få en översikt över de material som samlats in. Direkt efter 

intervjuerna sammanställde vi textmaterialet. Det är viktigt att bearbeta materialet när det är i 

färskt minne för att komma ihåg detaljer (Patel & Davidson, 2003). Det första vi gjorde var att 

beskriva informationen som framkommit. Fokus låg främst på att sammanfatta och klargöra 

det som informationen i respektive intervju. Nästa fas bestod i att systematisera och 

kategorisera materialet. Vår avsikt var att få fram relevant information och nyansrika åsikter 

för att få ett brett underlag till vårt resultat. Eftersom att det var mycket information var vi 

tvungna att reducera materialet. Jacobsen (2002) menar att sållning och förenkling av 

materialet är nödvändigt för att få en överblick. Vidare användes en teknik som Kvale (1997) 

kallar meningskategorisering. Med det menas att det som sägs under intervjun sorteras in i 

olika kategorier. Dessa kategorier kan redan tidigare varit bestämda eller kommit till i 

efterhand (Kvale, 1997).  Vi valde att redan innan intervjun strukturera frågorna kring olika 

teman med utgångspunkt i befintlig teori.  

Vi försökte sedan att kategorisera vårt material utefter de ämnen som vi ansåg intressanta och 

jämförde dessa med den teoretiska referensramen. I analysen försökte vi tolka materialet som 

framkommit samt hitta kombinationer. När data har systematiserat kan vi börja tolka, leta 

efter meningar, orsaker och försöka få en viss ordning (Jacobsen, 2009). Vi var noga med att 

inte utelämna information som var relevant för undersökningen samtidigt som vi medvetet 

reducerade data. Genom att kombinera och koppla samman mönster kan vi finna centrala 

begrepp som ger och mönster som tydliggör våra data (Jacobsen, 2009).  
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3.5 Validitet och reliabilitet  
När en kvalitativ datainsamlingsmetod används är begreppen validitet och reliabilitet tätt 

sammankopplade (Patel & Davidson, 2003). Jacobsen (2002) anser att undersökningen ska 

vara gilltig och relevant samt anpassad till den specifika undersökningen som ska genomföras 

vilket kallas validitet. Undersökningen ska dessutom vara tillförlitlig. Tillförlitligheten i 

undersökningen kan ses som ett förhållande mellan det iakttagna värdet och det verkliga 

värdet vilket kallas reliabilitet (Söderlund, 2005).  

Validitet avser att se till undersökningens giltighet. Med det menas att kvalitén på den data 

som samlats in granskas kritiskt. Intern giltighet besvarar frågan om vi har fått den 

information vi vill ha. Extern giltighet ser till om det resultat vi samlat in kan överföras till 

andra sammanhang (Jacobsen, 2009). Eliasson (2006) menar att validiteten i en kvalitativ 

undersökning handlar om att de observationer som gjorts stämmer överens med begreppen 

som konstruerats i operationaliseringen. Vi har därför i förväg konstruerat frågor utefter olika 

teman som är baserade på befintlig teori. Forskaren bör sedan göra en subjektiv granskning av 

de ställda frågorna för att se om de täcker de variabler som ska mätas för att besvara 

frågeställningen (Söderlund, 2005). Då vi sammanställde frågorna till undersökningen utgick 

vi från den teori vi ansåg relevant. Vi valde också att ha relativt öppna frågor för en ökad 

innehållsvaliditet. Vi utsåg även intervjuobjekt som vi ansåg kunde ge oss den information 

som vi var utefter. Att inte få tag i uppgiftslämnare som kan ge oss riktig information kan 

skada undersökningens validitet (Jacobsen, 2009). Vi måste därför kritiskt granska de källor 

vi har utsett samt dennas förmåga att ge riktig information. Avsikten med undersökningen var 

att se till hur frontpersonalen upplever empowerment. Ingen av uppgiftslämnarna var tidigare 

bekanta med begreppet, vilket kan ha påverkat vårt resultat. Jacobsen (2002) menar att om 

intervjuobjekten står nära det beskrivna fenomenet har vi större tilltro till denna. Vi anser 

dock inte att detta spelar någon roll i vårt fall eftersom att vi anser att intervjuobjekten ändå 

gav os riktig information utan att vara insatta. Jacobsen (2002) hävdar att validering även 

innebär att kritiskt granska huruvida intervjuobjekten tallar sanning eller ej. Det finns en viss 

risk i att intervjuobjekten har ett intresse i att ljuga (Jacobsen, 2009). Vi kan inte helt och 

hållet veta om våra intervjuobjekt talar sanning men det är någonting vi får förutsätta. För att 

minimera risken för dem att ljuga eller försköna sina svar valde vi att inte publicera deras 

namn. Vi tror att detta kan ha påverkat deras sätt att tala uppriktigt med oss.  

Reliabilitet avser att mäta undersökningens tillförlitlighet. Söderlund (2005) menar att det kan 

uppkomma slumpartade mätfel eller avvikelser. Om resultatet som framkommer går att 

upprepa och andra kan kontrollera vad som framkommit har undersökningen en hög 

tillförlitlighet (Söderlund, 2005). Jacobsen (2002) menar att någonting i själva 

undersökningsmetoden kan ha påverkat resultatet så att det inte stämmer. Genom att ha 

kännedom om att vi som undersökare kan påverka undersökningens utformning samt ha 

inverkan på de som intervjuats och kritiskt granska dessa förhållanden kan tillförlitligheten 

öka (Jacobsen, 2009). För att undvika detta har vi läst om intervjuer och den teknik man som 

intervjuare bör ha (Jacobsen, 2009). Hur frågorna är formulerade och ställda kan även påverka 

de svar vi får och därmed tillförlitligheten. För att undvika detta har vi i förväg strukturerat 

frågorna samt läst oss till hur frågorna bör ställas och struktureras.  

Vi anser oss nöjda med den information som har framgått av undersökningen eftersom att vi 

med hjälp av den har kunna besvara vår problemformulering. Den externa giltigheten i denna 

undersökning är dock inte speciellt hög eftersom att så få enheter har intervjuats. Vi vet därför 

inte om dessa enheter är representativa för en större skala vilket gör att vi inte kan 

generalisera. Den interna giltigheten samt tillförlitligheten avser vi är relativt hög eftersom att 

vi har kunnat besvara vår problemformulering.  
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3.6 Metod kritik 
Det som kan kritiseras i vår undersökning är vårt val av respondenter. Våra respondenter var 

alla under 30 år och hade arbetet i företagen i minst två år. Om vi hade intervjuat personer 

med längre erfarenhet och som varit äldre än 30 år kan resultatet blivit ett annat. Vi hade inte 

till avsikt att ta med variabeln ålder men eftersom att det endast var respondenter under 30 år 

tror vi att det kan ha påverkat upplevelsen av empowerment. Ingen av respondenterna kände 

till begreppet empowerment. Vi är inte säkra på om resultatet skulle ha blivit annorlunda bara 

för att respondenterna kände till begreppet men vi vill ändå påpeka att det kan haft inverkan 

på resultatet.  

Något som bör kritiseras är antalet respondenter och huruvida de utgör ett representativt urval. 

Vid en kvalitativ undersökning är det oftast svårt att få ett representativt urval (Jacobsen, 

2009). Vi hade gärna sett att minst två personer till från varje verksamhet intervjuats för att 

öka tillförlitligheten. Det är även viktigt att ta reda på om valet av enheter har givit oss ett 

tillförlitligt samt trovärdigt underlag. Enligt Jacobsen (2002) kan det kontrolleras genom att se 

till om respondenterna svarat relativt lika. Om svaren är relativt lika varandra är 

informationen mer trovärdig.  

Slutligen vill vi även påpeka att uppsatsen har präglats av oss som författare. Våra tidigare 

erfarenheter har påverkat oss i vårt sätt att välja fakta, hantera material samt haft inverkan på 

respondenterna under intervjun.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
 

Det fjärde kapitlet avser att presentera de resultat som framkommit i den empiriska 

undersökningen och samtidigt analysera detta med hjälp av den teoretiska referensramen.  

Avsikten med detta kapitel är att redovisa den empiriska undersökningen och integrera 

resultatet med den teoretiska referensramen i en analys för att underlätta läsningen samt 

undgå upprepning i uppsatsen. Inledningsvis kommer en sammanfattning av respondenternas 

svar därefter följer en mer djupgående analys. Rubrikerna och indelningen i denna del är 

baserade på de teman som uppkommit och är av intressant karaktär för att kunna besvara 

problemformuleringen.  

4.1 Sammanställning och jämförelse mellan respondenternas svar 
 

För att få en överblick av respondenternas svar redovisas detta i tabellerna och texten nedan.    

 

Företag 

 

 

Mc Donalds 

 

Swedbank 

Grad av standardisering Hög Relativt låg 

Grad av intern marknadsföring Hög Hög 

Vikten av en god service Mycket hög  Mycket hög 

 

Tabell 1: Sammanställning och jämförelse av respondenternas syn på företagen 

Mc Donalds är en snabbmatskedja som, enligt Ueno (2008), kräver en hög grad av 

standardisering och ej ger utrymme för egna initiativ samt ansvar likt empowerment. 

Swedbank har kunder med ett mer varierat behov, vilket fodrar att personalen har ansvar och 

befogenheter att bemöta detta. Enligt Ueno (2008) existerar en högre grad av empowerment i 

ett sådant typ av företag. Respondenterna anser att graden av standardisering på Mc Donalds 

är hög. Arbetsuppgifterna varierar inte och respondenterna kan inte i vidare stor mån påverka 

utformningen av dem. På Swedbank krävs att respondenterna är kan tillgodose ett varierat 

kundbehov och vara flexibla. Den interna marknadsföringen inom företagen upplever 

samtliga respondenter är hög.I de båda företagen är service en viktig faktor men hur 

frontpersonalen tillfredställer kunders behov skiljer sig åt. Snabb och jämn service med ett 

trevligt bemötande är grunderna för en god service på Mc Donalds. Respondenterna måste 

kunna hantera sina stationer och utföra arbetet snabbt. På Swedbank ska varje ärende 

behandlas för sig, vilket gör att kunskap och befogenheter hos respondenterna är avgörande 

för en god service. Ett större ansvar måste även ges till personalen på Swedbank för att de ska 

kunna tillfredställa kundens behov.  
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De respondenter som innehar ett större ansvar på Mc Donalds upplever detta motiverande. De 

respondenter som inte innehar stort ansvar upplever således ingen hög motivation på sitt 

arbete. I jämförelse med respondenterna från Swedbank är inte ett ökat ansvar direkt kopplat 

till motivation. Enbart hälften av respondenterna på Swedbank anser att ett ökat ansvar är 

motiverande. Respondenterna från Swedbank menar att det som påverkar motivationen 

negativt är att tillit saknas inom företaget. Samtliga respondenter finner dock 

arbetsuppgifterna i sig och interaktionen med kunden motiverande. 

På Mc Donalds upplever alla respondenter trivsel på sitt arbete trots att de inte upplever 

motivation. Detta beror främst på goda relationer till kollegor. Tre av respondenterna på 

Swedbank anser att de har goda relationer till sina kollegor men det är ingenting som nämns 

som en motivationsfaktor. Respondenterna på Swedbank upplever att relationer till högre 

chefer är bristande. De känner sig kontrollerade och att tilliten saknas. Detta påverkar deras 

motivation och trivsel men också upplevelsen av stress och osäkerhet.  

Respondenterna på Swedbank menar att ett ökat ansvar bidrar till stress och osäkerhet, trots 

att de har fått många utbildningar och innehar nödvändiga kunskaper. Eftersom att 

respondenterna på Swedbank inte upplever tillit känner de sig osäkra i sitt sätt att agera ut mot 

kund. De kvinnliga respondenterna på Swedbank upplever stress och osäkerhet i högre grad 

än de manliga. Respondenterna på Mc Donalds menar att stress och osäkerhet inte är kopplat 

till ett ökat ansvar utan till andra aspekter, exempelvis snabb service och otillräcklig 

personalstyrka. Respondenterna på Mc Donalds vet nästan alltid hur de ska agera i alla 

situationer och behöver oftast inte ta egna risker, vilket minskar osäkerheten. Respondenterna 

har fått utbildningar och innehar kunskaper så de vet hur situationer ska hanteras.  

Responden- 

terna 

McMan1 McMan 2 McKvinna1 McKvinna2 Swedman1 Swedman 2 SwedKvinn

a1 

SwedKvinna 

2 

Arbetstitel Restaurang

biträde, 

skiftledare 

Restaurag

biträde 

Restaurang

biträde 

Restaurang

biträde, 

skiftledare 

Ekonomisk

rådgivare 

Ekonomisk

rådgivare 

Ekonomisk

rådgivare 

Ekonomisk 

rådgivare 

Intern 

utbildning 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Relationer 

kollegor 

Goda Goda Goda Goda Goda Goda Goda Relativt goda 

Relationer 

chefer 

Goda Goda Goda Goda Bristande -

tillit 

Bristande -

tillit 

Bristande -

tillit 

Bristande -

tillit 

Grad av 

ansvar 

Medel Låg Låg Medel Hög Hög Hög Hög 

Motivation Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ibland Ibland 

Trivsel Ja Ja Ja Ja Ja Ja Till viss del Till viss del 

Trygghet/till

it 

Ja Ja Ja Ja Bristande Bristande Bristande Bristande 

Stress - 

ansvar 

Nej Nej Nej Nej Ibland Ibland Ja Ja 

Osäkerhet Nej Nej Nej Nej Ibland Ibland Ja Ja 

Tabell 2: Respondenternas syn på empowerment i företagen  
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Respondenterna på Mc Donalds menar att servicen blir lidande i stressiga situationer då 

personalen är för få och krav finns på en jämn och snabb service. Att servicen blir lidande är 

dock inte kopplat till ett ökat ansvar. I jämförelse med Swedbank påverkar det egna ansvaret 

till ökad stress och osäkerhet vilket även har inverkan på servicemötet. Respondenterna anser 

dock att det alltid finns kollegor att rådfråga som har mer erfarenhet.  

4.2 Intern marknadsföring  
Empowerment är nära kopplat till intern marknadsförig. Intern marknadsföring har till syfte 

att bygga goda relationer inom företaget och därigenom få frontpersonalen att trivas och 

känna motivation på sitt arbete för att ge en bra service ut mot kund (Kotler et. al 2005). 

Respondenterna i de båda tjänsteföretagen menar att intern marknadsföringen av olika slag 

existerar i företagen. Inom ramen för den interna marknadsföringen ligger aktiviteter som 

syftar till att utbilda och utveckla respondenterna till ett mer kundorienterat synsätt. Ahmed 

och Rafiq (2000) visar hur den intern marknadsföring och empowerment medverkar till ett 

kundorienterat arbetssätt som i sin tur ska påverka servicekvalitén och kundens 

tillfredställelse. Samtliga respondenter från de båda tjänsteföretagen medger tydligt att de 

genom intern marknadsföring utbildats till att ge en god service. Kontinuerlig utveckling sker 

även inom ramen för intern marknadsföring vilket motiverar respondenterna till att ge en god 

service.  Företag bör se vikten av att investera i sin frontpersonal och genom olika aktiviteter 

motivera samt träna dem till att ge kunden en god service och tillfredställer dess behov 

(Grönroos, 2002).  

4.2.1 Interna relationer 

Grönroos (2002) menar att den interna marknadsföringen har en viktig roll i att motivera och 

engagera frontpersonalen för att de ska trivas och uppleva sitt jobb som tillfredställande. 

Intern marknadsföring har även till syfte att skapa långsiktiga och goda interna relationer för 

att sedan kunna bygga externa relationer (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). 

Respondenterna som ingår i undersökningen från Mc Donalds menar att de har goda interna 

relationer. Relationen mellan frontpersonalen är mycket bra samtidigt som respondenterna 

anser att de har en god relation till arbetsledare och chefen på arbetsplatsen. McMan 1 menar 

att han ser sina arbetskamrater som en andra familj då de umgås både på och utanför arbetet. 

Högre chefer inom företaget gör sig synliga i företagsbrev och tidningar vilket gör att de ändå 

är närvarande, menar respondenterna.  

Tre av fyra respondenter på Swedbank upplever att relationer till kolleger inom företaget är 

mycket bra. Respondenterna berättar att de jobbar i team där de stöttar och hjälper varandra 

med olika arbetsuppgifter. SwedKvinna 2 säger att hon trivs relativt bra med sina kollegor 

men det finns vissa av dem som hon inte fungerar tillsammans med. Relationer till högre 

chefer på Swedbank är inte alltid goda anser respondenterna. Att ha goda relationer oavsett 

position i företaget är viktigt (Grönroos, 2008). Samtliga respondenter säger att de upplever 

att cheferna inte till fullo litar på deras insatser. De olika ärendena som behandlas av 

respondenterna kontrolleras efter att de avslutats vilket får respondenterna i vissa fall känner 

sig osäkra i sitt sätt att agera. Respondenterna känner inte att cheferna till fullo litar på deras 

arbetsinsats vilket gör att stämningen ibland känns otrygg och stel. Att visa tillit och ge ansvar 

till sin frontpersonal är viktigt för att de ska känna motivation, trygghet samt säkerhet och 

kunna ge en god service (Grönroos, 2008).  

4.2.2 Ledningens ansvar – intern marknadsföring och empowerment 

Frontpersonalen är företagets väsentligaste resurs och att investera i sin frontpersonal kan ge 

konkurrensfördelar (Grönroos, 2008). Genom intern marknadsföring kan företagets ledning nå 

ut till sin frontpersonal och förmedla ett kundorienterat arbetssätt genom hela organisationen. 
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Ledningen har det yttersta ansvaret i att skapa en god arbetsmiljö samt ge frontpersonalen 

möjligheter att utbildas och utvecklas (Fjällborg & Heckscher, 2006). Respondenterna i de 

båda tjänsetföretagen menar att aktiviteter inom ramen för intern marknadsföring existerar. 

Aktiviteter som ligger inom ramen för intern marknadsföring kan variera från företag till 

företag (Ahmed & Rafiq, 2000). Tre aktiviteter som återfinns i de både företagen är intern 

kommunikation, utbildning och utveckling av frontpersonal. Aktiviteterna avser att motivera 

och träna frontpersonalen till att ge en god service samt känna självsäkerhet på arbetsplatsen 

(Grönroos, 2008; Gummeson, 2002).  

Grönroos (2008)  visar på tre olika faktorer som är avgörande för frontpersonalens 

möjligheter att handla på ett självständigt sätt. Det är kunskapsstöd, ledningsstöd och 

teknisktstöd. Kunskapsstöd avser att ge frontpersonalen de kunskaper och färdigheter som 

fodras för att kunna utföra sitt arbete och ta beslut i olika situationer (Grönroos, 2008). 

Respondenterna på Mc Donalds upplever att de fått de kunskapsstöd som erfordras för att 

kunna utföra sitt arbete. Samtliga respondenter på Mc Donalds har genomgått utbildningar i 

samband med att de började arbeta. Respondenterna fick utbildningar för att lära sig arbeta på 

olika stationer i restaurangen exempelvis serviceutbildning, kassautbildning och 

köksutbildning. Dessa utbildningar syftar till att lära känna företaget och hur de arbetar för att 

kunna ge en god och standardiserad service. Gummeson (1995) menar att servicekvalitet inte 

är något bestående utan utvärderas efter varje specifik situation vilket medför att kvalitén bör 

vara jämn från gång till gång. En stor del om tankegången kring arbetsuppgifter kretsar runt 

standardisering och vikten av att alltid leverera en god service menar respondenternas på Mc 

Donalds. För att förbättras har respondenterna fått en rad olika utbildningar som varierar från 

person till person, beroende på hur de vill utvecklas och inom vilka områden. Samtliga 

respondenter har likaså handledarutbildning. McMan 1 och McKvinna 2 har även Basic Shift 

Management-utbildning och blir i och med det skiftledare. Genom utbildningarna upplever 

respondenterna att de får mer ansvar, känner sig mer delaktiga och engagerade i sitt arbete. 

Respondenterna känner att ledningen visar att de vill satsa på personalen med hjälp av 

utbildningar. McMan 1 menar att det går att utvecklas nästan hur långt som helst inom Mc 

Donalds bara man visar sin ambition. 

Respondenterna på Swedbank fick genomgå utbildningar i samband med att de började arbeta 

på företaget. Detta var en grundläggande utbildning för att lära sig om företaget och de system 

som de arbetade med. För att sedan utvecklas ytterligare och bli ekonomisk rådgivare fick 

samtliga respondenter gå en intern utbildning där de gick djupare in i frågor kring exempelvis 

pension, sparade, försäkringar och lån. Det är viktigt att frontpersonalen har de kunskaper och 

kompetenser som fodras för att leverera företaget och dess erbjudanden ut mot kund 

(Grönroos, 2008). Respondenterna anser att de har fått de kunskaper och kompetenser som 

behövs, genom utbildningar, för att utföra sitt arbete. SwedKvinna 2 och SwedMan 1 påpekar 

dock att de vill fortsätta att utvecklas inom företaget. Att utbilda samt utveckla frontpersonal 

kan bidra till att de känner ett större engagemang och motivation på arbetsplatsen (Grönroos, 

2008).  Avsikten med empowerment är att både individen och organisationens förmågor samt 

prestationer ska utvecklas och resultera i en positiv riktning (Savery & Luks, 2001).  

Det råder delade meningar kring huruvida ledningen i de båda tjänsteföretagen ger de stöd 

som krävs för att frontpersonalen ska utvecklas och agera på ett självständigt sätt. 

Ledningsstöd syftar till att ledningen ger den information som krävs samt ger stöd och 

trygghet för att frontpersonalen ska kunna ta ansvar och fatta beslut i ett servicemöte 

(Grönroos, 2008). Respondenterna på Mc Donalds berättar att de får handledning, uppföljning 

av personliga insatser samt att personliga resultat utvärderas kontinuerligt. Både positiv och 

negativ feedback från ledningen tas upp på särskilda möten. Tre av respondenterna på Mc 
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Donalds upplever att ledningen ger dem både stöd och trygghet på arbetsplatsen. Detta i form 

av att frontpersonalen har den kompetens som krävs, de får feedback och de upplever att 

ledningen har förtroende för dem. McMan 1 menar att en öppen dialog mellan 

frontpersonalen och ledningen gör att problem diskuteras direkt vilket bidrar till en 

förtroendefull arbetsmiljö. McKvinna 2 säger att förtroendet från ledningen påverkar 

arbetsinsatsen positivt och att jobbet i sig blir roligare. McKvinna 1 menar till skillnad från de 

övriga tre respondenterna att ledningen inte ger de stöd som behövs. Hon upplever att 

feedbacken oftast är negativ och att ledningens förtroende för frontpersonalen på många plan 

brister vilket gör att motivationen sjunker. Inom ett företag är det dock viktigt att 

frontpersonalen upplever att de har ledningens förtroende för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter utan att uppleva osäkerhet (Fjällborg och Heckscher, 2006).   

Handledning, uppföljning och feedback sker rutinmässigt och är en del i den personliga 

utvecklingen, berättar respondenterna från Swedbank.  Tre av respondenterna på Swedbank 

menar att stödet från ledningen är bra men kan ibland vara bristande. Respondenterna får ta 

del av intern information, utbildningar och utveckling inom företaget men arbetet kräver 

också ett stort personligt ansvar. En gång per månad sker även en återkoppling till utfört 

arbete med feedback och handledning. Respondenterna upplever att ledningen tar sitt ansvar 

när det gäller att ge dem relevant information samt utveckla sin kompetens. Dock är stödet 

ibland bristande då respondenterna upplever att ledningen inte fullt litar på dem, vilket gör att 

de vid vissa tillfällen känner osäkerhet. SwedMan 1 berättar att han ibland finner det svårt att 

ta beslut och att han inte gärna vill ta kontakt med någon i ledningen eftersom han inte vill 

störa dem i onödan. Han anser att han har den kompetens som krävs för att ta beslut men då 

ledningen ständigt har uppsikt över det som händer, upplever han att de inte litar på hans 

beslut, vilket gör honom osäker. SwedKvinna 2 menar att de får de stöd som behövs för att 

utföra sitt arbete men inte alltid från ledningen utan från kollegor. Det är ett stort individuellt 

ansvar men information om olika ärenden finns att hämta. SwedKvinna 1 var negativt inställd 

till ledningens stöd. Hon upplever att när ledningen ständigt bevakade henne och de beslut 

hon tar blir hon osäker och känner att motivationen försvinner. SwedKvinna 1 menar även att 

den feedback och handledning hon får oftast är negativ vilket gör att hon inte känner ett stöd 

från ledningen. Samtliga respondenter från Swedbank upplever att de får stöd i sitt team, där 

de som har längre erfarenhet kan hjälpa till i olika ärenden. Respondenterna som ingått i 

undersökningen från Swedbank är alla under 30 år och har inte så många års erfarenhet. 

SwedKvinna 2 menar att kollegorna med längre erfarenhet oftast finns till hands för att svar 

på frågor och hjälpa till i ärenden.  

Tekniskt stöd innebär att frontpersonalen får verktyg i form av stödfrontpersonal, stödsystem 

och databaser för att kunna fatta beslut (Grönroos, 2008). Respondenterna i respektive 

verksamhet tycker att de har ett bra tekniskt stöd i form av exempelvis databaser och 

teamwork där man får stöd från kollegor. Det tekniska stödet i form av team ser 

respondenterna från båda verksamheterna som ytterst viktigt.  

4.3  Frontpersonalens upplevelse av empowerment 
Ingen av respondenterna i de båda tjänsteföretaget hade tidigare varit i kontakt med begreppet 

empowerment. Empowerment är ett komplext begrepp med många definitioner. Ett syfte med 

empowerment är att frontpersonalen ska ges ansvar, befogenheter och makt så att de på ett 

effektivt och kreativt sätt kan tillmötesgå kundens behov samt önskemål i ett servicemöte 

Empowerment kan påverka frontpersonalen både positivt och negativt (Grönroos, 2008). 

Respondenterna i de båda tjänsteföretagen upplever att det finns både fördelar och nackdelar 

med att inneha ett större ansvar och att detta faktiskt påverkade dem i deras sätt att agera i 

olika situationer.  
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Empowerment kan existera i olika dimensioner och i olika hög grad beroende på 

verksamheten, uppgiftens standardisering, variationen på kundens behov samt inom vilka 

gränser ledningen ger frontpersonalen möjligheter att handla (Lashley, 1999, Ueno, 2009). 

Aspekter kopplade till graden av ansvar och befogenheter skilde sig åt mellan respondenterna 

från de båda tjänsteföretaget. Detta var främst kopplat till uppgiftens grad av standardisering 

samt inom vilka ramar företagets ledning givit möjlighet att agera. 

4.3.1 Ansvar och befogenheter  

Empowerment handlar om att dela på makten i företaget så att frontpersonalen får mer ansvar 

och befogenheter samt känner att de har ledningens förtroende (Grönroos, 2008, Savery & 

Luks 2001, Ahmed & Rafiq, 2000). De båda tjänsteföretagen skilde sig åt vad gäller typen av 

ansvar och befogenheter för frontpersonalen. Likheter mellan de båda tjänsteföretagen var 

främst att ett större ansvar var kopplat till en högre grad av motivation på arbetsplatsen. 

Respondenterna på Mc Donalds menar att de har ansvar gällande de uppgifter som ska utföras 

i restaurangen och i interaktion med kunden. Ansvaret ligger i att ge en så bra och snabb 

service som möjligt till kunden. McKvinna 2 berättar att alla har en egen station att arbeta på 

och att arbetet där ska utföras på ett visst sätt vilket inte ger utrymme för egna initiativ utöver 

dessa arbetsuppgifter. Lashley (1999) menar att ett företags ledning bestämmer inom vilka 

ramar frontpersonalen ges möjligheter att agera. Författaren ser bland annat till parametrar 

som makten att påverka sina egna arbetsuppgifter samt uppgiftens vidd (Lashley, 1999). 

Respondenterna på Mc Donalds upplever att de inte kan påverka varken vilka uppgifter de 

innehar eller hur de ska utföras. De har ett ansvar att se till att allt är perfekt på deras 

arbetsstation men de kan inte påverka arbetsuppgifternas utformning. Arbetsuppgifterna i sig 

har en hög grad av standardisering och respondenterna anser att så snart man lärt sig sin 

arbetsstation görs allt vanemässigt. McMan 1 menar att ansvaret på arbetsstationen inte är 

kopplat till att ta några egna risker, i och med uppgiftens standardisering och att man som 

frontpersonal inte givits befogenheter att utföra uppgifterna som man ville. McMan 1 hävdar 

”Alla arbetsuppgifter sker på ett förutbestämt sätt och på särskilda stationer inom en viss tid”.  

McMan 1 och McKvinna 2 berättar att de är skiftledare och har ett visst ansvar i restaurangen 

under deras skift. Att decentralisera makten från föreetagets ledning och genom hela 

organisationen bidrar till effektivare processer och ett större ansvar för frontpersonalen vilket 

kan påverka frontpersonalen att känna större motivation och delaktighet. Företagets ledning 

ska inte ha makt över frontpersonalen utan makt tillsammans med eller makt genom 

frontpersonalen (Eylon, 1998). Skiftledarnas ansvar och befogenheter sträcker sig oftast inte 

utöver ordinarie arbetsuppgifter, förutom när det gäller att ”pusha” arbetarna lite extra i 

stressiga situationer och kontrollera så att alla sköter sitt jobb på stationerna. När någon i 

frontpersonalen behöver hjälp med en missnöjd kund är det även till skiftledaren de vänder 

sig. Många gånger vet frontpersonalen redan vad som ska göras eftersom att problemen som 

uppstår för kunderna inte varierade särskilt ofta. Respondenter på Mc Donalds berättar att de 

har tydliga riktlinjer att följa i arbetsprocesser och i interaktionen med kunden vilket gör att de 

i nästan alla situationer vet hur de ska agera. I interaktionen med kunden upplever 

frontpersonalen mycket sällan osäkerhet. Standardiseringen inom företaget hjälper dem att 

leverera en snabb och jämn service.  Servicekvalitet är inte något bestående utan utvärderas 

från gång till gång vilket sätter prov på en jämn service (Gummesson, 1995). Mc Donalds är 

en standardiserad verksamhet som inte ger utrymme för en hög grad av empowerment. 

Teoretiker som Grönroos, (2002), Young, (2000) samt Ahmed och Rafiq, (2000) menar dock 

att empowerment har en positiv inverkan på servicekvalitet eftersom det bidrar till ett 

effektivare och kreativare sätt att tillmötesgå kundens behov. Respondenterna på Mc Donalds 

upplever att standardisering och en jämn service likväl hjälper dem att hantera service mötet. 
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Samtliga respondenterna på Swedbank menar att de har ett stort individuellt ansvar när det 

handlar om att se till kundens specifika behov. Empowerment används i organisationer för att 

skapa handlingsfrihet åt frontpersonalen så att de ska kunna tillfredställa behov och lösa 

problem på ett effektivare sätt (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Frontpersonalen ges 

befogenheter att påverka hur de ska gå till väga för att lösa kundens problem. Det är upp till 

respondenterna att förstå kundens behov och lösa situationen på bästa sätt. Till skillnad från 

respondenterna på Mc Donalds vet inte respondenterna på Swedbank precist hur de ska 

tillfredställa kunders behov eftersom att behoven varierade mer från kund till kund. 

Respondenterna på Swedbank ges ansvar och befogenheter att själva påverka uppgiften 

eftersom att den inte är standardiserad i lika hög grad som på Mc Donalds.  

Social empowerment är en process i vilket frontpersonalen ges möjlighet att göra 

självständiga val som passar situationen (Spreitzer, 2007). Att ta ansvar och göra 

självständiga val är en förutsättning för att klara av arbetet menar respondenterna på 

Swedbank. Ansvaret ligger främst i att hjälpa kunden att fatta ekonomiska beslut, vilket gör 

att respondenterna är tvungna att ha stor kunskap i såväl kundens personliga ekonomi som hur 

kunden ska placera sina pengar. Respondenterna på Swedbank anser att det är viktigt att de 

har rätt kunskaper för att kunna hjälpa sina kunder och ta ansvar över situationen. Det är 

betydelsefullt att frontpersonalen förses med hjälpmedel så att de känner sig trygga och 

motiverade (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Det egna ansvaret anser samtliga 

respondenter är förknippat med en viss egen risk eftersom kunden förlitade sig på dem. Ett 

ökat ansvar bidrar även till upplevelser av både för- och nackdelar för respondenterna.  

4.3.2 Motivation och tillfredställelse 

Att använda empowerment i företaget kan ge fördelar. Fördelarna är dels förknippade med 

motivation och tillfredställelse hos frontpersonalen. Motivation och tillfredställelse hos 

frontpersonalen kan bidra till att de gör bättre ifrån sig på arbetet samt ger en bättre service ut 

mot kund (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). I snabbmatskedjor som Mc Donalds 

existerar, enligt Ueno (2008), en låg grad av empowerment eftersom att verksamheten är 

standardiserad. Standardiserade verksamheter ger då inte utrymme för empowerment och 

därmed kan motivationen hos frontpersonalen påverkas. Respondenterna från Mc Donalds 

menar att det är svårt att finna motivation i arbetet eftersom att det oftast inte händer något 

utöver det vanliga och att arbetet inte är utvecklande. 

McMan 2 och McKvinna 1 upprepar vid flera tillfällen att de inte upplever sina 

arbetsuppgifter som motiverande på grund av att det inte finns något utrymme för egna 

initiativ men för den sakens skull trivs de relativt bra på sitt arbete.  McMan 2 säger ”Allt är 

ungefär samma från dag till dag, jag står vid olika stationer och har lärt mig det mesta. Det 

känns som om jag gör det som förväntas, behöver inte ta speciellt mycket ansvar och det finns 

inget utrymme att ta egna initiativ. Jag upplever ingen motivation men för den sakens skull 

kan jag inte säga att jag inte har roligt på mitt arbete. Jag har alltid roligt tillsammans med 

mina arbetskamrater”.  Samtliga respondenter från Mc Donalds resonerar på liknande sätt och 

menar att det inte finns utrymme för att påverka aktiviteter och arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen i så stor mån men att de trivs på sitt arbete pågrund av exempelvis relationer till 

kollegor. Att kunna påverka arbetsuppgifter och ha valmöjligheter på arbetsplatsen kan vara 

avgörande för att frontpersonalen ska känna motivation och göra bra ifrån sig. McMan 1 

menar att vad som ska göras och hur det ska göras är redan bestämt. Alla människor har 

psykologiska behov av att kunna påverka, ha kontroll och makt för att känna engagemang och 

mening med det arbeta som utförs (Conger & Kanungo, 1988). 



 

 

30 

 

McMan 2 fortsätter "Motivationen sjunker ju längre man arbetar på MC Donalds. Vissa dagar 

är det hur trist och enformigt som helst då tycker jag att det är tråkigt. Andra dagar är det 

bättre men då är det främst på grund av mina arbetskamrater som det är kul.” Mc Donalds har 

en hög grad av standardisering i sin verksamhet vilket kan bidra till att det blir svårt att finna 

motivation (Ueno, 2008). McKvinna 1 uttrycker sig ”Efter så många år är det svårt att känna 

motivation på en restaurang, arbetet man utför börjar kännas meningslöst. Man utvecklas inte 

på samma sätt som man gjorde i början. Det känns som man har upplevt allt och varit med i 

alla situationer men det klart att det är motiverande när man möter gäster som blir nöjda och 

glada med vårt arbete”. En drivande faktor med empowerment är att frontpersonalen ska 

uppleva en mening och motivation med sitt arbete vilket McMan 2 och McKvinna 1 finner det 

svårt att göra. Att se en mening med det arbete som utförs är viktigt för att så väl individens 

som företagets utveckling och mål (Yukl och Becker, 2006).  

Psykologiskt empowerment syftar till att motivera frontpersonalen och få dem mer positivt 

inställda till deras arbete, utveckla sina arbetsroller samt känna att arbetet är meningsfullt 

(Yukl & Becker, 2006). McMan 1 och McKvinna 2 är skiftledare vilket innebär att de under 

vissa arbetsskift har ett extra ansvar. McMan 1 och McKvinna 2 upplever att de har mer 

motivation till sitt jobb då de är skiftledare eftersom att de tycker om att ha känslan av mer 

ansvar och befogenheter. Detta trots att de två respondenterna inte upplever att de egentligen 

gör något utöver de vanliga. Psykologisk empowerment har till avsikt att få frontpersonalen 

att uppleva känslan av ansvar, kontroll och makt samt känslan att bidra med något (Conger & 

Kanungo, 1988). 

När kunders behov är varierande och komplexa behöver frontpersonalen utrymme att agera 

fritt för att lösa dessa. Ueno (2008) menar att en hög grad av empowerment existerar i företag 

där frontpersonalen ges befogenheter och makt att lösa varierande samt komplexa problem 

och uppgifter. På Swedbank varierar kundernas behov och önskemål i relativt hög grad och 

frontpersonalen ges möjligheter att agera tämligen fritt för att tillmötesgå dessa. Då 

empowerment existerar på rätt sätt i organisationen kan frontpersonalen uppleva motivation 

och tillfredställelse (Grönroos, 2008). Trots att respondenterna på Swedbank ges ansvar och 

befogenheter att påverka sina arbetsuppgifter råder det delade meningar huruvida deras arbete 

är motiverande eller inte.  

Samtliga respondenter på Swedbank upplever motivation kopplat till sina arbetsuppgifter. 

Empowerment i företag kan leda till att frontpersonalen känner tillfredställelse och motivation 

vilket i sin tur har inverkan på arbetsinsatser (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). 

SwedMan 1 och SwedMan 2 anser att deras arbete är motiverande i sin helhet. SwedMan 1 

säger ”Jag tycker att mitt arbete är motiverande. Jag ansvarar över mig själv och de uppgifter 

jag har. Det är till viss del mitt eget ansvar att känna motivation och engagemang inför mina 

arbetsuppgifter. Självklart känner jag inte motivation inför mitt arbete varje dag men i sin 

helhet trivs jag bra”. Om frontpersonalen upplever att de har valmöjligheter och förmågan att 

påverka arbetsuppgifter motiveras de enligt Yukl och Becker (2006) till att göra ett bra arbete. 

På Swedbank har frontpersonalen möjlighet att påverka uppgifter och aktiviteter. De får ta 

ansvar för både handlingar och val som har med kundens behov att göra. Samtliga 

respondenter från Swedbank anser att de upplever motivation inför deras arbetsuppgifter 

speciellt genom att nå uppsatta mål samt när svåra uppgifter utförs och klaras av. ”Det är 

alltid motiverande att försöka hjälpa en kund och lösa dennas problem så att kunden blir nöjd” 

säger SwedKvinna 1. Respondenterna från Swedbank anser att motivationen emellanåt avtar 

på grund av att tillit saknas inom företaget då ledningen ständigt kontrollerade vad 

respondenterna gör samt att arbetet kräver stort engagemang och ansvar som ingen 

uppmärksammar. Tillit inom ett företag som använder sig av empowerment är avgörande för 
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huruvida frontpersonalen motiveras och känner tillfredställelse. Om frontpersonalen inte 

upplever att företaget litar på dem kan det bidra till negativa effekter så som stress och 

osäkerhet (Rothstein,1995).  

4.3.3 Stress och osäkerhet 

Empowerment resulterar inte enbart i positiva effekter utan kan även bidra till att 

frontpersonalen upplever stress och osäkerhet på arbetsplatsen på grund av ett större ansvar 

samt mer befogenheter (Savery och Luks, 2001).  Samtliga respondenter som ingått i 

undersökningen upplever stress på sin arbetsplats. Vad som bidrar till stress har dock olika 

orsaker. Respondenterna på Swedbank upplever en högre grad av osäkerhet än 

respondenterna från Mc Donalds.  

För respondenterna på Mc Donalds är stressen främst kopplad till att ge en snabb men 

samtidigt bra service till kunden. McKvinna 1 säger att när det är mycket gäster i restaurangen 

upplever hon stress eftersom att maten ska leveras under godkända service tider. 

Respondenterna säger att de ofta jobbar under tidspress eftersom att det finns förväntningar på 

att maten ska levereras snabbt. McKvinna 1 säger att hon lättare gör misstag och att 

arbetsinsatsen blir sämre då när hon upplever mycket stress. Stress kan bland annat påverka 

arbetsinsatser, servicekvalitet och personlig hälsa på ett negativt sätt (Savery & Luks, 2001). 

Stress är ingenting som påverkar respondenterna från Mc Donalds när de gått hem från 

arbetet. McKvinna 2 säger ”Jag är oftast uppe i varv när jag har slutat jobba och kan väl 

kanske känns en viss stress men när jag lämnar arbetet tar jag inte med mig arbetsuppgifter 

hem och känner mig stressad över dem”.  McMan 2 säger ”Vi kan ha det hur stressigt som 

helst på jobbet och när jag går därifrån är jag mycket trött men jag känner mig aldrig stressad 

när jag kommer hem”.  

Vid vissa tidpunkter när det är mycket att göra och frontpersonalen inte räcker till kan 

kvalitén på servicen samt maten bli lidande menar McKvinna 2. Eftersom att kvalitet och en 

jämn service är avgörande för Mc Donalds och är en del i deras grundläggande principer, 

menar respondenterna, att de kan känna stora förväntningar på sig, vilket kan bidra till stress. 

McMan 1 menar att han arbetar bättre i stressiga situationer.  Han säger ”Personligen jobbar 

jag bara bättre i en stressad miljö. Det är då jag trivs men jag har jobbat med väldigt många 

människor som inte tål stressen. Det påverkar dem fysiskt och psykiskt”. De tre andra 

respondenterna tycker inte om den stressiga miljön. Samtliga respondenter upplever inte 

stress i samband med att de får mer befogenheter och ansvar. Empowerment kan medföra att 

frontpersonalen upplever mer stress och osäkerhet (Savery & Luks, 2001). Respondenterna 

menar att stressen är kopplad till att det finns mycket att göra inte till att de får ett ökat ansvar. 

När respondenterna får ett ökat ansvar tränas de alltid upp så att de vet exakt hur de ska agera 

i situationen.  

Respondenter från Mc Donalds upplever sällan osäkerhet på arbetsplatsen eftersom de nästan 

alltid vet hur de agera i alla situationer. Respondenterna hävdar dock att de i början av sin 

anställning kände osäkerhet. ”När jag började på Mc Donalds visste jag inte riktigt hur allt 

fungerade. Det var mycket att hålla reda på och då upplevde jag även stressen på ett annat sätt 

men det gick fort att komma in i systemet. I dag känner jag mig inte det minsta osäker” säger 

Mc Kvinna 2. McKvinna 2 och McMan 1 har ett större ansvar eftersom att de är skiftledare. 

Ett ökat ansvarstagande kan leda till en förhöjd arbetsbörda och arbetsosäkerhet som i sin tur 

kan leda till stress (Savery & Luks, 2001). McKvinna 2 och McMan 1 menar att de mycket 

sällan känner att de är stressade eller upplever osäkerhet just för att de är skiftledare. McMan 

1 säger att arbetet i sig är stressigt även fast han är skiftledare eller inte. ”Då jag började som 
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skiftledare var jag lite osäker men så fort jag kom in i min arbetsroll och visste hur jag skulle 

agera kändes det bra” menar McMan 1.  

Respondenterna på Swedbank ser stressen som ett större problem än respondenterna på Mc 

Donalds. De upplever även osäkerhet i högre grad än respondenterna på Mc Donalds. På 

Swedbank erfordras ett stort individuellt ansvar. Att stress är kopplat till ansvar och brist på 

tillit upplever samtliga respondenter på Swedbank. Empowerment medför att frontpersonalen 

får ett större ansvar och därmed en förhöjd arbetsbörda vilket kan leda till stress (Savery & 

Luks, 2001). Respondenterna uppfattar sitt arbete som stressande på grund av att det är många 

kunder som alla har specifika behov. Varje ärende ska behandlas för sig och det är 

frontpersonalen som har ansvaret för att uppgiften och servicemötet hanteras till kundens 

belåtenhet. Respondenterna menar att stress även är kopplat till förväntningar på att de ska 

prestera och uppnå uppsatta mål. SwedKvinna 1 säger att känner att arbetet hon lägger ner 

oftast inte uppmärksammas och att hon allt för ofta får negativ feedback. Om frontpersonalen 

känner att de gör ett större arbete utan att få någon typ av belöning kan det bidra till att de 

känner sig omotiverade (Ahmed & Rafiq, 2000). 

Osäkerheten som respondenterna från Swedbank upplever, är kopplad till att de inte vill 

misslyckas och att de känner att ledningen inte alltid litar på deras arbetsinsatser. Tillit inom 

empowerment är viktigt för att frontpersonalen ska uppleva trygghet och säkerhet (Rothstein, 

1995). Respondenterna känner sig inte alltid säkra på hur de ska hantera vissa kundärenden 

även fast de har fått utbildning. SwedMan 2 säger att han tror att det beror på att han inte har 

tillräckligt med erfarenhet. Det finns alltid kolleger med längre erfarenhet som hjälper till och 

stöttar dig.  När inte tillräcklig kunskap och kompetens finns för att tillmötesgå kunders behov 

kan det påverka servicen som blir långsammare (Ueno, 2008). Om kunden får vänta eller 

känner att frontpersonalen inte är tillräckligt kunnig kan det medföra en missnöjd kund (Ueno, 

2008), respondenterna på Swedbank menar att kunden oftast reagerar på ett positivt sätt när de 

lägger lite extra tid på deras ärende. Det kan ta lite längre tid menar SwedMan 1 men oftast så 

åtgärdar vi problemet snabbt. ”När jag frågar en kollega om råd i ett visst ärende kan kunden 

uppleva en högre service eftersom att denna då får två uttalanden, vilket ofta brukar 

uppskattas även om det tar något längre tid”.  

SwedKvinna 1 och SwedKvinna 2 upplever att ledningen inte litar på dem i alla situationer 

vilket gör att de känner sig osäkra och stressade. ”Jag känner att jag har stora krav på mig och 

jag vet att högre chefer kontrollerar vad jag gör. Det gör mig osäker och stressad både på och 

utanför jobbet” säger SwedKvinna 1. Hon fortsätter att prata om att stressen påvekar hennes 

psykiska hälsa. SwedKvinna 2 säger att hon är rädd för att inte räcka till eftersom att hon 

känner att hon ständigt måste vara på topp och prestera. De båda kvinnliga respondenterna 

säger att stressen även påverkar dem efter jobbet. De manliga respondenterna säger att 

stressen inte har inverkan på dem efter arbetet. SwedMan 2 säger ”Visst, det är stressigt på 

jobbet ibland och jag känner kraven och pressen från ledningen men det är inget som påverkar 

mig utanför arbetet. Jag tycker att det är viktigt att skilja på arbete och fritid”. De manliga 

respondenterna talar även om att de ibland upplever stress och osäkerhet eftersom att de vet 

att ledningen oftast kontrollerar vad de gör.  SwedMan 2 säger att han vet att ledningen 

kontrollerar det som händer, vilket han har förståelse för. SwedMan 2 menar dock att det kan 

bli för mycket negativ feedback och kontrollering vilket gör att hans osäkerhet ibland syns ut 

mot kund. SwedMan 1 menar att då han upplever stress så påverakar de attityden ut mot kund. 

”Jag känner mig trött och i obalans ibland till följd av en stressig period. Det kan påverka hur 

jag hanterar ett kundmöte. När jag känner mig stressad gör jag helt enkelt ett sämre jobb” 

säger SwedMan 1. Stress och osäkerhet kan påverka servicemötet, arbetsinsatser, 
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produktivitet, effektivitet, kvalitet och den frontpersonaliga hälsan på ett negativt sätt (Savery 

& Luks, 2001) vilket inte är speciellt bra för varken frontpersonalen eller företaget.  

4.4 Fördelar och nackdelar med empowerment 
Empowerment har både för- och nackdelar som påverkar så väl individens som företagets 

prestationer och välmående (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Arnerup-Cooper och 

Edvardsson (1998) menar att fördelar med empowerment ska vara att frontpersonalen känner 

en ökad motivation då de får mer makt, vilket i sin tur ska påverka servicen ut mot kund. I de 

båda tjänsteföretagen som undersökts kan fördelar och nackdelar med empowerment 

analyseras.   

4.4.1 Upplevda fördelar med empowerment 

Fördelar som är kopplade till empowerment på Mc Donalds är främst att de respondenter som 

är skiftledare upplever mer motivation än de respondenter som inte är skiftledare. Känslan av 

att inneha ansvar och befogenheter är viktig för de respondenter som är skiftledare på Mc 

Donalds. De upplever mer motivation och engagemang som påverkar deras attityd mot 

medarbetare och kunder. ”Jag tycker att det är roligare att arbeta när jag har ett visst ansvar i 

restaurangen. Annars så bryr jag mig bara om mig själv och gör min grej. Nu ser jag till vad 

de andra gör och motiverar dem till att snabba på. Jag blir mer engagerad även fast jag 

egentligen inte gör något utöver de vanliga” säger McKvinna 2. Grönroos (2008) 

sammanfattar fördelarna med empowerment under sex punkter. En av dessa punkter syftar till 

större arbetstillfredsställelse samt självtillfredsställelse. På Swedbank är inte kopplingarna 

mellan arbetstillfredsställelse, självtillfredsställelse samt motivation så självklara. 

Respondenterna på Swedbank upplever motivation inför sina arbetsuppgifter men 

motivationen brister då ledningen kontrollerar respondenterna och ger för mycket negativ 

feedback. Att motivationen sjunker har att göra med att respondenterna upplever för lite tillit 

inom företaget.  

Respondenterna på Mc Donalds upplever att de har ledningens förtroende vilket gör att kan 

lösa saker på plats utan deras inblandning. Grönroos (2008) anser att det är viktigt att ha 

ledningens förtroende för att känna arbetstillfredsställelse och självtillfredsställelse samt för 

att agera med omedelbar respons på kundrelaterade problem och behov. Kundrelaterade 

problem på Mc Donalds hanters på plats och alla respondenter har befogenheter att lösa dessa. 

”Är det så att en kund inte är nöjd med maten så har vi exempelvis rätt att ge ny mat för att 

göra kunden nöjd. Detta utan att fråga någon högre chef ” menar McMan 2. En fördel med 

empowerment är att kundrelaterade problem ska kunna lösas på ett effektivare sätt utan högre 

chefers inblandning (Grönroos, 2008). Detta kan medföra att kunden uppfattar en högre 

servicekvalitet (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Även på Swedbank är de största 

fördelarna med empowerment att frontpersonalen kan tillgodose kundens behov och önskemål 

på ett effektivt sätt utan långdragna processer. De har förkunskaper och befogenheter för att 

de ska kunna hjälpa kunder i servicemötet. SwedKvinna 1 säger att eget ansvar och 

befogenheter som rör kunden är helt avgörande för dem att kunna hantera kundernas behov 

och önskemål utan inblandning av högre chefer.  

4.4.2 Upplevda nackdelar med empowerment   

För att empowerment inte ska bidra till nackdelar krävs tydliga riktlinjer för vilka uppgifter 

som ska utföras samt vilka befogenheter och vilket ansvar frontpersonalen har (Grönroos, 

2008). När inte tillräcklig kunskap och kompetens finns för att tillmötesgå behov, önskemål 

samt problem kan service bli både långsam och felaktig (Ueno, 2008). På Mc Donalds råder 

inga tvivel på vilka uppgifter som ska utföras samt vilka befogenheter och vilket ansvar som 

respondenterna har. ”Jag vet vad som förväntas av mig på arbetet och på den station som jag 
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arbetar på. Standardisering är viktigt på Mc Donalds eftersom vi vill hålla en jämn service ut 

mot kund. Vi har till och med regler för hur vi ska prata med varandra och med kunden vilket 

gör att det oftast inte uppstår några missförstånd” menar Mc Kvinna 2. Kunder värdesätter 

service där de vet vad som förväntas därför är det viktigt att det finns riktlinjer på hur servicen 

hanteras (Bowen & Lawler, 1992).  

När servicen inte är standardiserad kan det leda till ojämnare och långsammare service 

(Bowen & Lawler, 1992). Servicen och kundmötet på Swedbank är inte lika standardiserat 

som på Mc Donalds. Respondenterna på Swedbank vet vad som förväntas av dem i ett 

servicemöte men kan ibland vara osäkra och behöver fråga kollegor om hjälp. Eftersom att 

servicen inte är standardiserad krävs att frontpersonalen vet hur de ska agera samt har de 

kunskaper och kompetenser som krävs. En nackdel med empowerment är att det medför extra 

kostnader för utbildning av frontpersonalen. Ju mer befogenheter och ansvar frontpersonalen 

har desto större fokus bör ligga på att utbilda och utveckla dem (Bowen & Lawler, 1992).  

Ett lyckat sätt att använda empowerment ska leda till motivation och tillfredställelse hos 

frontpersonalen (Grönroos 2008). De respondenter som innehar mer befogenheter på Mc 

Donalds har känslan av mer makt och ansvar likt psykologiskt empowerment (Yukl & 

Becker, 2006) vilket gör dem motiverade. Bara hälften av respondenterna från Swedbank 

upplever motivation fast att de har mer befogenheter och ansvar än respondenterna från Mc 

Donalds. Anledningen till varför respondenterna på Swedbank inte känner någon motivation 

är främst kopplad till att de inte upplever tillit inom företaget, att de oftast får negativ 

feedback samt att ingen uppmärksammar de engagemang som de lägger ner på 

arbetsuppgifterna. Om frontpersonalen upplever att de gör ett större arbete utan att få någon 

form av belöning känner de ingen motivation och upplever att arbetsbördan endast blir tyngre 

utan att de egentligen tjänar något på det. Om empowerment inte existerar på ett fungerande 

sätt i företaget leder det till negativa effekter och därmed nackdelar (Ahmed & Rafiq, 2000). 

4.5 Sammanfattning  
Ett kundorienterat synsätt och stor fokus på service präglar de båda verksamheterna som 

ingått i undersökningen. Frontpersonalen har en avgörande roll i interaktionen med kunden 

och måste därför tränas till att ge en god service (Grönroos, 2008). Den interna 

marknadsföringen har stor påverkan på samtliga respondenters sätt att hantera service. 

Respondenterna upplever att de genom intern marknadsföring tränas till att ge en god service. 

Genomgående samtalsämne för respondenterna på Mc Donalds är att gör allt för en nöjd kund 

och att det är viktigt att förmedla det ”lilla extra” till kunden. Respondenterna på Swedbank 

resonerar liknande då de menar att aktiviteterna som utförs i kontakt med kunden alltid ska 

anpassas efter kunders behov för att göra denna tillfredställd.  

Grönroos (2008)  visar på tre olika faktorer som är avgörande för frontpersonalens 

möjligheter att handla. Dessa är ledningsstöd, kunskapsstöd och tekniskt stöd. Ledningsstöd 

syftar till att företagets ledning förmedlar den information som frontpersonalen behöver och 

tar över beslutsfattandet i de situationer som kräver det. I övrigt litar företagets ledning på att 

rätt beslut tas av frontpersonalen. Genom att ge kunskapsstöd förses och utbildas 

frontpersonalen för att få de kunskaper och färdigheter som fordras för att ta rätt beslut i en 

viss situation. Tekniskt stöd innebär att frontpersonalen för den information och de verktyg 

som behövs för att hantera olika situationer. Det kan exempelvis vara stödpersonal, 

stödsystem, tekniskutrustning och databaser (Grönroos, 2008).  

Eftersom att kunderna på Swedbank har varierande behov och önskemål är det viktigt att 

anpassa servicen efter varje enskilt möte menar SwedMan 1. Att kundernas behov är 

varierande sätter prov på att vi kan det vi håller på med samt att vi kan vara flexibla och 
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anpassa oss efter kunden hävdar SwedKvinna 1. Flexibilitet, effektivitet och att anpassa sig 

till situationen är variabler som spelar in på en god servicekvalitet (Grönroos, 2008). Det är 

även viktigt att leverera en jämn service som inte varierar i kvalitet eller från kund till kund 

(Gummeson, 1995). Respondenterna på Swedbank anser att de gör allt för att leverera en god 

service men ibland kan osäkerhet uppstå vilket kan påverka servicen så att den blir 

långsammare. Oftast så uppfattar kunden att man lägger ner extra mycket tid på ärendet vilket 

endast gör kunden nöjd menar SwedMan 1. Stress och osäkerhet är två negativa aspekter av 

empowerment som kan påverka servicemötet (Savery & Luks, 2001).  Respondenterna på 

Swedbank upplever både stress och osäkerhet på sitt arbete, vilket de menar i viss mån har 

inverkan på mötet med kunden. 

Respondenterna från Mc Donalds säger att de tränas till att ge en god service till kunden i 

form av utbildningar men även genom feedback i sitt sätt att hantera kundmöten. Detta gör så 

att frontpersonalen alltid utvecklas och ger en jämn service. Servicekvalitet är inte något 

bestående utan utvärderas efter varje specifik situation vilket sätter prov på en jämn 

servicekvalité som inte varierar från gång till gång (Gummeson, 1995). Samtliga respondenter 

på Mc Donalds känner sig säkra i sitt sätt att leverera en god service, de vet nästa alltid hur de 

ska hantera mötet med kunden för att den ska bli nöjd. McMan 1 menar att det viktiga i 

interaktionen med kunden är att servicen ska vara så personlig som möjlig, trots att mötet är 

kort och förutsägbart. ”Att ge det lilla extra och alltid få kunden att känna sig välkommen 

samt att ge en snabb service är det viktiga i mötet med kunden för oss som arbetar på Mc 

Donalds” menar McKvinna 1.  

Empowerment har inverkan på företagets servicekvalitet (Ahmed & Rafiq, 2000). Om 

empowerment existerar på ett lyckat sätt i företaget kan det enligt Arnerup-Cooper och 

Edvardsson (1998), Grönroos (2008), Sargeant och Asif (1998) leda till motivation och 

tillfredställelse för frontpersonalen vilket i sin tur påverkar attityden ut mot kund. Swedbank 

är de företag som enligt Ueno (2008) kan inneha en högre gard av empowerment än Mc 

Donalds eftersom att Mc Donalds är en standardiserad verksamhet. På så sätt har Swedbank 

ett större utrymme för att tillmötesgå kundernas behov och önskemål på ett effektivt och 

kreativt sätt. Respondenterna på Mc Donalds upplever dock att de trots en standardiserad 

verksamhet kan ge en mycket god service. Respondenterna på Swedbank upplever att 

servicen de levererar ut mot kund är bra men att den ibland kan vara bristande på grund av 

stress och osäkerhet. 

För att respondenterna ska kunna tillmötesgå behov och önskemål behöver företagets ledning 

ge dem ansvar och befogenheter. Detta påverkar respondenterna från Swedbank på olika sätt. 

Respondenterna från Swedbank upplever att empowerment bidrar till motivation och 

tillfredsställelse men även en viss stress och osäkerhet. För att empowerment ska existera på 

ett lyckat sätt behövs tillit inom företaget vilket respondenterna upplever saknas. Utan tillit i 

organisationen kan inte framgångsrika och effektiva relationer skapas (Rothstein, 1995). Det 

är bristen på tillit som får respondenterna från Swedbank att inte bli motiverade samt att 

känna sig osäkra och stressade.  

Mc Donalds som är en snabbmatskedja skulle enligt Ueno (2008) inneha en låg grad av 

empowerment i och med uppgiftens standardisering samt att kundernas behov inte skiljer sig 

avsevärt åt. Verksamheter som är standardiserade ger inte ett stort utrymme för empowerment 

vilket gör det extra viktigt att få frontpersonalen att ändå känna sig inkluderade och delaktiga 

inom bestämda ramar (Yukl & Becker, 2006). Från Mc Donalds är två av respondenterna 

skiftledare med mer ansvar samt befogenheter. Även om de två respondenterna inte upplever 

att uppgifterna de utför som skiftledare är speciellt annorlunda mot vad de gör ett annat 
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arbetspass är det ändå känslan av att ha ansvar som bidrar till mer motivation . Psykologisk 

empowerment avser att personalen ska uppleva att de har makt och befogenheter trots att så 

inte alltid är fallet (Yukl & Becker, 2006). Psykologisk empowerment ska bidra till ökad 

motivation vilket respondenterna som är skiftledare på MC Donalds upplever. De två 

respondenter som enbart arbetar i restaurangen känner ingen hög motivation inför sitt arbete. 

Respondenterna menar att de ändå kan leverera en bra och jämn service till kunden. De 

känner sig alltid säkra och vet vad som förväntas av dem i ett servicemöte.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

I det femte och sista kapitlet presenteras de slutsatser som vi med hjälp av vår undersökning 

kommit fram till.  

Problemformuleringen som rapporten grundar sig på lyder:  

Hur upplever frontpersonal i tjänsteföretag empowerment? 

Rapportens syfte är att jämföra hur empowerment påverkar frontpersonal i tjänsteföretag, för 

att se om det finns likheter och skillnader i hur frontpersonalen upplever empowerment 

beroende på företagets standardisering 

För att besvara problemformulerinegn valde vi att genomföra  en kvalitativ undersökning där 

vi intervjuade åtta personer i två tjänsteföretag.  

Till följd av vår undersökning kan tre centrala slutsatser dras: 

- Empowerment har både positiva och negativa effekter som kan existera samtidigt  

- Upplevelsen av empowerment är beroende av tillit och trygghet på arbetsplatsen 

- Empowerment bör anpassas till verksamhetens utformning  

 

Det resultat som undersökning visar tyder på att empowerment har två sidor. När en högre 

grad av empowerment existerat i företaget upplevs motivation samtidigt som stress och 

osäkerhet. Frontpersonalen på Swedbank upplevde både positiva och negativa faktorer till 

följd av ett ökat ansvar och befogenheter. När en lägre grad av empowerment existerar i 

företaget upplevs främst motivation i samband med ett ökat ansvar och mer befogenheter. 

Frontpersonalen i en standardiserad verksamhet upplever att motivationen är låg. 

Standardisering, oförmågan att påverka och ta egna initiativ bidrar till att ingen motivation 

upplevs i förhållande till arbetsuppgifter. Det finns dock andra faktorer som får 

frontpersonalen att uppleva tillfredsställelse och trivsel på arbetsplatsen, exempelvis relationer 

till kollegor. Att respondenterna inte upplever några nackdelar med empowerment i det 

företag med standardisering, tror vi beror på att frontpersonalen inte behöver ta några egna 

risker. Ansvar och befogenheter som tilldelas frontpersonalen i den standardiserade 

verksamheten ger inte tillgång till egna initiativ och valmöjligheter, vilket minskar riskerna 

för den endskillda individen. Den standardsierade verksamheten ger inte utrymme för egna 

risker vilket vi menar minskar osäkerheten och stress, samt bidrar till att empowermnet i detta 

sammanhang leder till motivation.  

För att minska osäkerheten i ett företag med en hög grad av empowerment tror vi att 

kompetens- och kunskapsförebyggande åtgärder inte alltid räcker för att underlätta i ett 

servicemöte. Respondenterna på Swedbank upplever att personer med längre erfarenhet 

hjälper dem att hantera servicemöten och i vissa fall till och med förbättra servicekvaliten. Vi 

tror att avsikten med att arbeta i team på Swedbank, är att frontpersonalen ska finna stöd och 

trygghet där. Att det var på detta sätt kan vi inte klart säga eftersom att det inte framgick om 

så var fallet. Vi tror dock att teamwork inom företag med en hög grad av empowerment är ett 

bra sätt att arbeta för att finna stöd och trygghet i arbetet. Respondenterna på Swedbank 

menar att de många gånger tar hjälp av kollegor med längre erfarenhet för att lättare hantera 

det tilldelade ansvaret. Våra respondenter var under 30 år vilket innebär att de inte innehar så 

lång erfarenhet. Vi tror att empowerment kan hanteras på ett bättre sätt ju mer erfarenhet 

frontpersonalen har.  
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Vi kan även konstantera att upplevelsen av tillit och trygghet i företag har inverkan på 

empowerments effekter. Bristen på tillit, tror vi, är den bidragande faktorn till den upplevda 

stressen och osäkerhet som respondenterna på Swedbank upplever. Empowerment avser att 

dela på makten i företaget och att ge personalen möjligheter att handla. Om ledningen ger 

indikationer på att frontpersonelan ska ta ansvar och hantera sina arbetsuppgifter själva gäller 

det också att ge dem möjligheten att göra det och inte kontrollera dem bakom ryggen. Vi tror 

att om personalen blir kontrollerad och sedan får negativ feedback bidrar det till bristande 

motivation samt brist på tillit.  

Vi anser även att den interna marknadsföringen har en avgörande roll för att skapa tillit och 

även långsiktiga relationer. Utan intern marknadsföring menar vi att empowerment inte kan 

existera på ett lyckat sätt. Genom interna utbildningar upplever frontpersoanlen att de kan 

hantera det tilldelade ansvaret och även interaktionen med kunden. Vi menar att den interna 

marknadsföringen påverkar frontpersonalen till att uppleva säkerhet då de innehar 

empowerment.  

I en verksmahet med varierande uppgifter finns det utrymme för egna intitiativ och eget 

ansvar, vilket också sätter prov på att uppgifterna utförs rätt. Även detta bidrar till upplevd 

osäkerhet och stress hos respondenterna på Swedbank. För att empwoerment ska existera på 

ett lyckat sätt anser vi att kunskapsstöd, teknisktstöd och ledningsstöd är mycket viktigt. Inom 

ledningsstöd vill vi konstatera ett tillit och förtroende från ledningen är en viktig faktor för 

motivation hos frontpersonal. I en verksamhet som är standardiserad upplevs sällan osäkerhet 

eftersom att de i förväg vet hur de ska agera.  

Vi anser att empowerment ska anpassas till verksamhetens utformning för att resultera i 

positiva effekter. På Mc Donalds kan vi se att respondenterna upplever att den 

standardiserande miljön ger dem trygghet och säkerhet vilket påverkar dem till att leverera en 

god service. Rutiner bidrar med att respondenterna vet hur de ska agera i servicemötet vilket 

påverkar interaktionen till att bli effektiv och jämn. För att öka motivationen  i en 

standardiserad verksamhet med en låg grad av empowerment tror vi att psykologisk 

empowerment kan vara ett bra verktyg. Genom psykologisk empowerment kan 

standardiserande verksamheter hitta kreativa lösningar till att få personalen att känna mening 

och motivation till de uppgifter de ställs inför. Respondenterna som är skiftledare på Mc 

Donalds upplever en högre motivation trots att de egentligen inte gör någonting utöver det 

vanliga.  

Respondenterna från Swedbank behöver ha en högre grad av empowerment för att tillgodose 

kunders behov och önskemål. När företagets ledning kontinuerligt kontrollerar de anställdas 

resultat av arbetsuppgifter så upplever personalen att ledningen inte litar på dem. Vi tror inte 

att psykologisk empowerment är ett fungerande motivationsverktyg i företag som faktiskt 

kräver en hög grad av empowerment. På Swedbank upplever respondenterna att en hög grad 

av empowerment är nödvändigt för att ge en god service. Servicemötet kräver anpassning och 

lösningar efter specifika behov. Uppgifternas variation och ett ökat ansvar motiverar 

respondenterna men handlingsprocessen kan i vissa fall bli utdragen då respondenterna 

upplever osäkerhet och måste kontakta kollegor med längre erfarenhet.  

Vi kan konstatera att enbart empowerment inte alltid bidrar till en högre motivation och på så 

sätt en högre servicekvalitet. En standardiserad verksamhet kan med hjälp av psykologisk 

empowerment få sin frontpersonal att känna motivation. En standardiserad verksamhet 

levererar även en jämn och god service efter kundens förväntningar. När inte empowerment 

existerar på ett lyckat sätt utan bidrar till stress och osäkerhet blir servicemötet med kunden 
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lidande. Det är därför viktigt att företagets ledning ger personalen resurser och möjligheter att 

agera efter kunders förväntningar.  

Vi kan genom denna undersökning fastställa att för att empowerment ska existera på ett lyckat 

sätt behövs stöd och tillit från ett företags ledning. Vi hävdar att det inte går att bygga upp ett 

fungerande företag utan tillit genom hela organisationen. Om empowerment ska tilldelas 

frontpersonalen behövs utrymme till att förverkliga de utlovade syftet.  Slutligen vill vi 

sammanfatta vår uppsats med att påpeka att upplevelsen av empowerment hos frontpersonalen 

är delad men till största delen upplevs ett större ansvar och mer befogenheter positivt oavsett 

graden av empowerment i verksamheten.  

Till sist vill vi uppmana till fortsatt forskning. Tillit är en aspekt som vi funnit ytterst viktigt 

för att empowerment ska existera på ett lyckat sätt. Det hade varit intressant att utveckla 

sambandet mellan tillit och empowerrment hos företag. Ännu ett förslag till fortsatt forskning 

är att se närmare på hur psykologisk empowerment kan användas som motivationsverktyg i 

standardiserade verksamheter.  

Komplexiteten och problemet med empowerment anser vi grundar sig i att begreppet är 

otydligt och relativt outforskat, vilket kan bidra till att effekterna av empowerment blir 

negativa. Genom fortsatt forskning hoppas vi på att parametrar som påverkar empowerment 

upptäcks, så att nackdelarna kan undvikas och företag kan dra nytta av fördelarna.  
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Bilaga 1 

Intervjuguiden 

Namn: 

Födelseår: 

Kön: 

Hur lång tid har du arbetet för ditt företag? 

 

Utbildning?   Utbildning på arbetsplatsen? 

 

1. Hur upplever Ni Er arbetsplats? 

 

2. Hur upplever Ni Era arbetsuppgifter? 

 

3. Vilket stöd får Ni av företagets ledning för att hantera ert arbete? 

 

4. Vilka möjligheter har Ni att ta egna intuitiv och påverka era arbetsuppgifter? 

 

- Hur upplever Ni det? 

 

5. I vilken mån har Ni möjlighet att utvecklas på Er arbetsplats? 

 

6. I vilken mån känner Ni Er delaktig och inkluderad i ert arbete? 

 

7. Upplever Ni att Ni har den kompetens som krävs för att utföra ert arbete? 

 

8. Upplever Ni att ert företag har förtroende för Er och ert agerande på arbetsplatsen? 

 

- Hur påverkar detta Er i ert arbete? 

 

9. Upplever ni motivation på er arbetsplats? Vad motiverar? 

 

10. Vad gör Ert företag för att förbereda Er till att ge en god service? 

 

11. Hur levererar Ni en god service?  

 

12. På vilket sätt löser Ni kundrelaterade problem? 

 

13. Hur gör Ni en missnöjd kund till en nöjd kund? 

 

14. Upplever Ni stress på Er arbetsplats?  

 

- Vad är det som gör Er stressad? 

- Hur påverkar stressen dig? 



 

 

 

 

15. Finns det tillfällen då Ni upplever osäkerhet på Er arbetsplats? 

 

- Vilka tillfällen? 

 

16. Hur påverkar stress och osäkerhet Er i ert arbete? 

 

17. Vet Ni vad empowerment är? 


